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خباصة العقيدة ىف هللا و وهى مثل باقى السور املكية تتحدث حول العقيدة  هذه السورة ىف راى اجلمهور سورة مكيه

مسائه وصفاته وتتحدث عن الوحى املنزل على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أجل وعال ىف ربوبيته ووالوهيته وىف 
 .الك من رد على رسوله وكذب بكتبههإوكيف ان هللا جل وعال جرت سنته ب، ة وتبني حال هذه العقيد

ت ذكره ىف يأ ويونس عليه السالم بن مىت نىب ورسول من رسل هللا جل وعال ومل تسمى بسورة يونس *وهذه السورة 
ٌة آَمَنْت فَ نَ َفَعَها ِإميَانُ َها ِإالَّ قَ ْوَم فَ َلْوالَ َكاَنْت قَ ْريَ هذه السورة اال ىف اية واحدة ىف خامتة هذه السورة ىف قوله تعاىل )

نْ َيا َوَمت َّْعَناُهْم ِإىَل ِحنٍي  ُهْم َعَذاَب اْلِْْزِي ِف اْْلََياَة الدُّ (  مع ان يونس عليه السالم ذكر يُوُنَس َلمَّا آَمُنوْا َكَشْفَنا َعن ْ
 .ال باكثر من ذلك ىف سورة الصافاتتفصي

ن السورة الىت تبدا ب )الر( هى اربع سور وقد اختار اهل ألالعلم ان السورة مسيت بذلك ولكن قال بعض اهل       
 .يها يونس دون البقية فسميت بامسهالعلم لكل سورة ما تتميز هبا وهذه السورة قد ذكر ف

ه اهلالك ىف نه لإن من رد دعوة الرسل فأ هل العلم ايضا ان اْلكمة من ذلك ان هللا جل وعال جرت سنتهأوقال       
الدنيا  فانزل هللا جل وعال العقوبات املختلفة على تلك االمم فمنهم من اخذته الصيحة ومنهم من اصابت الرجفة 
ومنهم من اغرقه هللا ومنهم من ارسلت عليه الريح الصرصر العاتية اىل غري ذلك اما قوم يونس فاهنم ملا رأوا خمائل 

ذا رد على الدهرية الذين وىف ه ،وا بعدما بدت بوادره فرفع هللا عنهم العذابالعذاب تابوا اىل هللا جل وعال ورجع
ن هؤالء ملا رأوا املخايل فتابوا رد هللا جل أعال طبيعية دهرية تقع هلم فيقال فأمنا كان هبالك إمم ن هالك األأيقولون 

الرسل وكذبوا بالكتب وهللا  ن هللا هو الذى عذب من سبق حينما ردوا علىأفدل ذلك على  ،وعال عنهم العذاب
لتمسك الطبيعيون  ،ن قوم يونس ايضا اهلكواأفلو  ،فع ايضا عن قوم يونس العذابجل وعال هو الذى ر 

فلما كشف هللا عن قوم يونس بعد توبتهم  األمم،هى امور طبيعيه تقع على هذه ا إمن ن الذى يهلكهم أوالدهريون ب
  .من عند هللا جل وعال دل على ان هذا كان

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 ( (1) الر تِْلَك آيَاُت اْلِكَتاِب اْْلَِكيمِ ) 

البعد هنا يفيد عظمة هذا املشار اليه اى انه عاىل املنزلة وانه رفيع القدر وقيل تلك و االشارة هنا للبعيد  :تلك 
 .بعيدا والىت ستاتى بعد ذلك اشارة للبعيد اى اشارة لكل السور الىت  نزلت قبل يونس فتلك الىت تشري اليها 

 وهى ايات فهى حجج واضحة بينة ال شبهة فيها وال لبث .:   )ايات الكتاب اْلكيم(
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 ن                         آالقر :الكتاب 
ىل ما فيه الصواب إنه يهدى اىل طريق اْلق و ألذو اْلكمة  ، قيل اْلكيم اى انه املشتمل على اْلكمة :)اْلكيم(

 ر العالية ىف االعتقاد واالخالق والسلوك والعبادات . ىل االمو إو 
الن هذه اللفظة فعيل تاىن مبعىن الفاعل فهو حاكم اى حاكم حكم هللا جل وعال باالمر  وقيل اْلكيم مبعىن اْلاكم

لقران اى ان هللا حكم فيه بالعدل والقسط وا وقيل اْلكيم فعيل مبعىن مفعول،  والنهى فيه وعلى العباد ان يطعيوا 
 فيه كل تلك املعاىن السابقة .

ِر الَِّذيَن آَمُنوْا َأنَّ هلَُ )  ُهْم َأْن أَنِذِر النَّاَس َوَبشِ  َنا ِإىَل رَُجٍل مِ ن ْ ْم َقَدَم ِصْدٍق ِعنَد َأَكاَن لِلنَّاِس َعَجًبا َأْن َأْوَحي ْ
 ( (2)َرهبِ ِْم قَاَل اْلَكاِفُروَن ِإنَّ َهَذا َلَساِحٌر مُِّبنٌي 

ا يتعجبون منه والعجب فليس هناك م ما الذى يثري تعجبهم ؟؟، كار عليهمنستفهام هنا لإلاإل :َكاَن لِلنَّاِس َعَجًباأَ 
ال فاهلل جل وع ،نسان يرى ما ينكره ويقل مثلهن اإلأ ،صل اللغة معناهِف أ او العجب )بفتح العني( ()بضم العني

 .ى من جنسهمأ وحينا اىل رجل منهم(أ من جنسكم )رسلنا رسوالأننا أيقول ما الذى يثري تعجبكم من 
  .عالم بشىء خموفنذار هو اإلواإل :نذر الناس (أن أ)

 .موما والبشارة للذين ءامنوا خاصةاذا الناس ع :منوا (آ)وبشر الذين 
تى التعبري أ و ،لة عالية عند هللا جل وعالى هلم منز أهلم قدم صدق  :َرهبِ ِمْ  ِعندَ  ِصْدقٍ  َقَدمَ  هَلُمْ  َأنَّ  آَمُنواْ  الَِّذينَ  َوَبشِ رِ 

  .ى ان هلم خري ثابت ال يتزعزع ىف االخرةأبقدم ليفيد الثبات 
قواهلم وافعاهلم واعتقاداهتم ولذلك قدموا أميان هم صادقون ىف هل اإلأن هؤالء الذين من ألهنا قال قدم صدق       

نَّ اْلُمتَِّقنَي ِف َجنَّاٍت َونَ َهٍر * إ)عالية ولذلك قال جل وعال  عمال الصاْلة الىت صارت هلم ىف االخرة منازلهذه األ
دخلىن مدخل أوهنا قدم صدق والنىب صلى هللا عليه وسلم يدعوا فيقول ) ،ِف َمْقَعِد ِصْدٍق ِعْنَد َمِليٍك ُمْقَتِدٍر(

ك وفعلك وىف ن تكون صادقا ىف قولأن الصدق أ مهية الصدق وأخرجىن خمرج صدق( ليدلك على أصدق و 
َ وَُكونُوا َمَع الصادقني كما ىف قوله تعاىل ن تكون مع أعتقادك ويلزم من ذلك إ )يَا َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اَّللَّ

  الصَّاِدِقنَي(
، مع الصادقني كونوا: و وقال الضحاك، حممد صلى هللا عليه وسلم واصحابهبن عمر وكونوا مع الصادقني مع ا قال

 .صحاهبما وهذا هو متام الصدقأبو بكر وعمر و أمد صلى هللا عليه وسلم و مع حم
ن إوقالوا  ،نه ساحرأواهتموه ب ،فبدأوا الطعن ىف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :مُِّبنيٌ  َلَساِحرٌ  َهَذا ِإنَّ  اْلَكاِفُرونَ  قَالَ 

 .هذا السحر ظاهر بني
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ن أال يعلمون  ،والذى يفرق هو السحر ،ة وزوجهاأوبني املر  ،والد وولدهمل يفرق بني الأقالوا   ؟ملاذا اهتموه بالسحر
)تَ َباَرَك الَِّذي نَ زََّل اْلُفْرقَاَن َعَلى َعْبِدِه ومسى القران فرقانا  ،اْلق يفرق ولذلك مسى هللا جل وعال يوم بدر يوم الفرقان

 .ما كافرين والعياذ باهللإما مؤمنني و إ ،الناس ئه صارن مبجيأل ،ن ايضا يفرقآفالقر (َيُكوَن لِْلَعاَلِمنَي نَِذيًرالِ 

ُ الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواأَلْرَض ِف ِستَِّة أَيَّاٍم ُثَّ اْستَ َوى َعَلى اْلَعْرِش يَُدبِ رُ )  اأَلْمَر َما ِمن  ِإنَّ رَبَُّكُم اَّللَّ
ُ رَبُّكُ   ( (3) ْم فَاْعُبُدوُه َأَفالَ َتذَكَُّرونَ َشِفيٍع ِإالَّ ِمن بَ ْعِد ِإْذنِِه َذِلُكُم اَّللَّ

فهو اْلالق وهو الذى  ،ن يرسل رسوال من البشرأوال ينكر  ،ن هذا ليس بعجيب على هللا جل وعالأهذه نقلة لتبني 
 )َورَبَُّك خَيُْلُق َما َيَشاُء َوخَيَْتاُر(كما قال تعاىل   ،ويصطفى سبحانه وتعاىل ،خيتار من خلقه

 .ى عال وارتفعأ :اْلَعْرشِ  َعَلى اْستَ َوى ُثَّ 
 ،ذن هللا جل وعال لهأن يأمن بعد  إاليشفع  ،ى ليس هناك يشفعأ: ِإْذنِهِ  بَ ْعدِ  ِمن ِإالَّ  َشِفيعٍ  ِمن َما اأَلْمرَ  يَُدبِ رُ 

  )َواَل َيْشَفُعوَن ِإالَّ ِلَمْن ِاْرَتَضى(قال تعاىل  ،ن يرضى هللا عن املشفوع لهأ ،والشرط الثاىن
ُ رَبُُّكْم َفاْعُبُدوُه َذلِ  الذى هو  ،الذى ميلك الشفاعة ،الذى يدبر واألرض،ى هذا الذى خلق السموات أ: ُكُم اَّللَّ

 .يستحق العبادة وحده جل وعال

يًعا َوْعَد اَّللَِّ َحقًّا ِإنَُّه يَ ْبَدأُ اْْلَْلَق ُثَّ يُِعيُدُه لَِيْجِزَي الَِّذيَن )  آَمُنوْا َوَعِمُلوْا الصَّاِْلَاِت ِإلَْيِه َمْرِجُعُكْم َجَِ
يٍم َوَعَذاٌب أَلِيٌم مبَا َكانُوْا َيْكُفُروَن   ( ( 4)بِاْلِقْسِط َوالَِّذيَن َكَفُروْا هَلُْم َشَراٌب مِ ْن محَِ

يًعا  ل )َوْعَد اَّللَِّ للحساب ولذلك يقو    ملاذا؟؟ىل هللا جل وعال إرجعون فيه ن هناك يوم تُ أفيقول  :ِإلَْيِه َمْرِجُعُكْم َجَِ
معذبني  وأما منعمني إ ،ليه فيقومون ْلساهبمإهنم يرجعون أ ،متحقق وقوعه ،ن هذا وعد من هللا جل وعالأى أَحقًّا( 

، هل الكفر استبعدوا ذلكأن بعض ألهون عليه( أ)وهو  ية اخرى قالآوىف )ِإنَُّه يَ ْبَدأُ اْْلَْلَق ُثَّ يُِعيُدُه( لذلك قال  و
 ( لََنا َمَثاًل َوَنِسَي َخْلَقُه قَاَل َمْن ُُيِْي اْلِعظَاَم َوِهَي َرِميمٌ )َوَضَرَب 

 .ى بالعدلأ : لَِيْجِزَي الَِّذيَن آَمُنوْا َوَعِمُلوْا الصَّاِْلَاِت بِاْلِقْسِط 
يٍم   .واْلميم هو املاء الذى تناهى حره : َوالَِّذيَن َكَفُروْا هَلُْم َشَراٌب مِ ْن محَِ

 .بسبب كفرهم باهلل جل وعال وبرسله أى :َألِيٌم مبَا َكانُوْا َيْكُفُروَن  َوَعَذابٌ 

ُ ُهَو الَِّذي َجَعَل الشَّْمَس ِضَياء َواْلَقَمَر نُورًا َوَقدَّرَُه َمَناِزَل لِتَ ْعَلُموْا َعَدَد السِ ِننَي َواْلَِْساَب مَ )  ا َخَلَق اَّللَّ
 ( (5) يَاِت ِلَقْوٍم يَ ْعَلُمونَ َذِلَك ِإالَّ بِاْْلَقِ  يُ َفصِ ُل اآل

ستمد من غريه لذى ال يُ والضياء هو النور ا ،جعل الشمس ضياء ،فاهلل جل وعال :ُهَو الَِّذي َجَعَل الشَّْمَس ِضَياء  
 .وفيه حرارة

 .ستمد من غريه وليس فيه حرارةولكنه يُ  ،ن نوره ليس ذاتىأمبعىن  :َواْلَقَمَر نُورًا 
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 ،ينزله القمر خالل هذا الشهر العرىب ،ومنازل القمر مثانية وعشرون منزال ،ى وقدر سريه ىف منازلأ :ِزَل َوَقدَّرَُه َمَنا 
 . عوامما القمر مبنازله يعلمنا الشهور واألأو  ،فضوء الشمس يعلمنا اليوم، َعَدَد السِ ِننَي َواْلَِْسابَ  لِتَ ْعَلُمواْ  ملاذا؟

ُ َذِلَك ِإالَّ بِ  ية واضحة آيضا ليجعل ذلك أوكذلك  ،ليظهر قدرته وعظمته للناس ،ى خلقه باْلقأ :اْْلَقِ  َما َخَلَق اَّللَّ
 .ى يبينها لقوم يعلمونأ ،()يُ َفصِ ُل اآليَاِت ِلَقْوٍم يَ ْعَلُمونَ لذلك قال  و ،بينة على وحدانيته سبحانه وتعاىل

 (( 6) ِف السََّماَواِت َواأَلْرِض آَليَاٍت ل َِقْوٍم يَ ت َُّقوَن ِإنَّ ِف اْخِتالِف اللَّْيِل َوالن ََّهاِر َوَما َخَلَق اَّللَُّ ) 
 ر.وهى تعاقب اليل والنها ،يات هللا جل وعالآيضا من أية آوهذه  :ِإنَّ ِف اْخِتالِف اللَّْيِل َوالن ََّهاِر 

ُ ِف السََّماَواِت َواأَلْرضِ  وجيعل دون عذاب هللا  ،ن يتقى هللا جل وعالأراد أ من :آَليَاٍت لِ َقْوٍم يَ ت َُّقونَ  َوَما َخَلَق اَّللَّ
ويرى لليل يرى ا، ياتىل تلك اآلإفلينظر ، جتناب هنيهإمره و أ متثالإن خيافه ويقدره حق قدره فيعبده بأب ؛وقاية
 و ،بال عمد ت هللا ىف هذه السموات الىت رفعتويرى خملوقا ،هذا يطول وهذا يقصر وعدد الساعات واحد ،النهار
 .ختالف ما فيها ليعلم قدرة هللا جل وعال ويستدل بذلك على وحدانيته إعلى  ،وماء ،االرض فيها يابسهذه 

نْ َيا َواْطَمأَنُّوْا هِبَا َوالَِّذيَن ُهْم َعْن آيَاتِ )  ُأْولَِئَك   (7) َنا َغاِفُلونَ ِإنَّ الَِّذيَن الَ يَ ْرُجوَن ِلَقاَءنَا َوَرُضوْا بِاْْلََياِة الدُّ
 (  (8)اُهُم النَّاُر مبَا َكانُوْا َيْكِسُبوَن َمْأوَ 

وال يرجون ثواب هللا وال يتوقعون  ،يتوقعون لقاء هللا جل وعال ى الأ ،الذين ال يرجون :ِإنَّ الَِّذيَن اَل يَ ْرُجوَن ِلَقاَءنَا 
 .ن يقع هبم العذابأ

نْ َيا َواْطَمأَنُّوْا هِبَا  ضى باْليوة الدنيا والرضا ير  ،ال يرجوا لقاء هللا فمن ،الثة يلزم بعضها بعضاهذه ث :َوَرُضوْا بِاْْلََياِة الدُّ
 .فصارت حمبوبة هلم ،ل مقصودهميعىن هى جُ  ،فرضوا باْلياة الدنيا، تكتفى بالشىء وال حتتاج معه غريهنك أ ،معناه

 ولذلك هى جهنم.، ضرونتمتعون وال يُ م يبقون يأهنو ، هنا لن تزولأنينة أصار هناك ىف قلوهبم طم :َواْطَمأَنُّوْا هِبَا 
 .)مبَا َكانُوْا َيْكِسُبوَن( الذى تستقرون فيه وى املستقرأامل : ُأْولَِئَك َمْأَواُهُم النَّارُ 

  (9)  َجنَّاِت النَِّعيمِ ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوْا َوَعِمُلوْا الصَّاِْلَاِت يَ ْهِديِهْم رَب ُُّهْم بِِإميَاهِنِْم ََتِْري ِمن حَتِْتِهُم األَنْ َهاُر ِف )
 (( 11) اَلِمنيَ َدْعَواُهْم ِفيَها ُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ َوحتَِيَّتُ ُهْم ِفيَها َسالٌم َوآِخُر َدْعَواُهْم َأِن اْْلَْمُد َّلِلَِّ َربِ  اْلعَ 

هل أقبه بذكر جزاء ُث يع ،هل النارأيذكر جزاء  ،ن مثاىنآن القرأل، هل اجلنةأيات للحديث عن جزاء آلُث انتقلت ا
 .اجلنة

فيهديهم ىف ، ن هللا جل وعال يهديهمإف ،مياهنمإى بسبب أ:ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوْا َوَعِمُلوْا الصَّاِْلَاِت يَ ْهِديِهْم رَب ُُّهْم بِِإميَاهِنِْم  
هل اجلنة أولذلك  ؛نازهلمم إىلخرة ويهديهم ىف اآل ،املوافقة لشرعه ،قوال اْلالصة هللعمال الصاْلة واألالدنيا اىل األ

 هلا. م يهديهم رهبمألهن ؛كثر من معرفتهم مبنازهلم ىف الدنياأ ،عرف الناس مبنازهلمهم أ
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وقيل  ،هنم يسبحونإرادوا شيئا فأذا إوقيل  ،ى دعائهمأ ،دعواهم :َدْعَواُهْم ِفيَها ُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ َوحتَِيَّتُ ُهْم ِفيَها َسالٌم 
 .لهم حنن النفسالتسبيح كما نُ هلموا أُ هنم قد أ

لك وكذ، سالم قوال من رب رحيم، عليكم سالم، ُيييهم هللا جل وعال بالسالم : أي،حتيتهم :َوحتَِيَّتُ ُهْم ِفيَها َسالٌم 
 .وكذلك ايضا ُيىي بعضهم بعضا بالسالم، ايضا املالئكة حتييهم بالسالم

 .رب املخلوقات كلها  ،خيتمون دعائهم بالثناء على هللا جل وعال أي، :اْلَعاَلِمنيَ  َوآِخُر َدْعَواُهْم َأِن اْْلَْمُد َّلِلَِّ َرب ِ 

ُ لِلنَّاِس الشَّرَّ اْسِتْعَجاهَلُم بِاْْلَرْيِ َلُقِضَي ِإلَْيِهْم َأَجُلُهْم فَ َنَذُر الَِّذيَن الَ )  يَ ْرُجوَن ِلَقاَءنَا ِف  َوَلْو يُ َعجِ ُل اَّللَّ
 ( (11)  نَ طُْغَياهِنِْم يَ ْعَمُهو 

ُ ِللنَّاِس الشَّ  ُل اَّللَّ رْيِ َوَلْو يُ َعجِ  هللا جل وعال عجل له  أن ولو ،متعجل ،نسان عنده عجلة باْلرياإل: رَّ اْسِتْعَجاهَلُم بِاْلَْ
 ،ستعجاله بالشرإ ،ستعجاله باْلريإ

عجل له ويتمىن ان يُ  ،اللهم ارزقىن ،رمحىناللهم ا ،اللهم اغفر ىل ،بعض الناس يدعوا باْلري :َلُقِضَي ِإلَْيِهْم َأَجُلُهْم 
منا إنفسهم أعجل دعائهم على نه ال يُ أمن رمحته  ،فاهلل جل وعال ،على ولده وأحيانا يدعو على نفسه أو  ،ذلك

ن أ ،نفسهم كما يريدونأن هللا عجل هلم الدعاء على أ ولذلك لو ،جل الذى قضاه هللا جل وعالألىل اإيؤخرهم 
كما قال النىب صلى هللا  عليه وسلم )وال   ،ن تدعوا على نفسكأياك إلذلك  و، أجلهم ضى اليهميعجل هلم اْلري لق

ن كثريا ال يستجيب لدعاء شخص أ ،ن هذا الكالم معناهألجابة جابة( فتقع اإلإتدع على ولدك لعلها توافق ساعة 
نه قد ألصال أىل هذا النادر إتى أال يأنسان ُيرص إلولذلك ا ،ونادرا ما قد يستجيب ،و على ولدهأ ،على نفسه

 جابة فيقبل هللا منه.إيوافق ساعة 
  .ى نرتك الذين ال يرجون لقاءناأ :َلُقِضَي ِإلَْيِهْم َأَجُلُهْم فَ َنَذُر الَِّذيَن اَل يَ ْرُجوَن 

 .باهللالىت يكونون فيها والعياذ  واْلرية دالرتد ،هو عمى القلب ،والعمه :ِف طُْغَياهِنِْم يَ ْعَمُهوَن 

ن ملَّْ َيْدُعَنا ِإىَل ُضرٍ  َوِإَذا َمسَّ اإِلنَساَن الضُّرُّ َدَعانَا جِلَنِبِه َأْو قَاِعًدا َأْو قَاِئًما فَ َلمَّا َكَشْفَنا َعْنُه ُضرَُّه َمرَّ َكأَ ) 
 (  (12)مَّسَُّه َكَذِلَك زُيِ َن لِْلُمْسرِِفنَي َما َكانُوْا يَ ْعَمُلوَن 

صابه أ ،صابه مرضأس بالضر ذا مُ إ ،نسانل اإلهذا حا :ِه َأْو قَاِعًدا َأْو قَائًِمانَساَن الضُّرُّ َدَعانَا جِلَنبِ َوِإَذا َمسَّ اإلِ 
نسان على ربه متضرعا إليقبل  ا ؟ماذا ُيدثفقط  سجمرد م ذا مس(إ)و وانظر اىل التعبري بقوله  ،صابته حاجه، أفقر

 .خمبتا متذلال هلل جل وعال
 .جعا على جنبهطى مضأ :نِبهِ َدَعانَا جلَِ  

صيب مبرض ُيدث له ذلك نائم يقول أنسان إختيل لو  ،حوالهأواقفا يعىن يدعوا ىف كل أي،  :َأْو قَاِعًدا َأْو قَائًِما
 .حوالعلى كل هذه األ عىد ،يقوم ميشى يقول يارب اشفىن ،ل يقول يارب اشفىنأكلكى ي ديقع ،يارب اشفىن
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 ،حىت عوىف متام العافية، نه رفع عنه الضر، أمبعىن )مر(  :ُضرَُّه َمرَّ َكَأن ملَّْ َيْدُعَنا ِإىَل ُضرٍ  مَّسَُّه  فَ َلمَّا َكَشْفَنا َعْنهُ 
 شيء.ض وال يتذكر الفقر وال يتذكر ال يتذكر املر  ،)َمرَّ َكَأن ملَّْ يَْدُعَنا ِإىَل ُضرٍ  مَّسَُّه(، ولذلك هو مير

والكفر ما كان  ،والذنوب ،ى َتاوز اْلد باملعاصىأ ،سرفأين ملن زُ  أي،: َكانُوْا يَ ْعَمُلونَ   نَي َماَكَذِلَك زُيِ َن ِلْلُمْسرِفِ 
 .هذه امور مزينة له ،يعمل

َكَذِلَك ََنِْزي ِمُنوْا  َوَلَقْد َأْهَلْكَنا اْلُقُروَن ِمن قَ ْبِلُكْم َلمَّا ظََلُموْا َوَجاَءتْ ُهْم ُرُسُلُهم بِاْلبَ يِ َناِت َوَما َكانُوْا لِيُ ؤْ ) 
 (( 13)اْلَقْوَم اْلُمْجرِِمنَي 

 .ى بسبب ظلمهمأ :ِمن قَ ْبِلُكْم َلمَّا ظََلُمواْ َوَلَقْد َأْهَلْكَنا اْلُقُروَن 
 .تيان الرسل اليهم باْلجةإى قطعنا معذرهتم بأ :ُهْم ُرُسُلُهم بِاْلبَ يِ َناتِ َوَجاَءت ْ 

 ،هنمآذادت وسُ  ،بصارهمأدت وسُ ، سدت قلوهبمفَ ، سرفوا وظلمواأهنم ألنوا ليؤمنوا؟ ملاذا وما كا :َوَما َكانُوْا لِيُ ْؤِمُنواْ 
ول أفرده  ،تاه اْلقأذا إولذلك بعض الناس  ؛يقبلوا اْلق بعد ذلكألن ال فهم كانوا سببا  ،فما عادوا يقبلون اْلق

 ِلَك ََنِْزي اْلَقْوَم اْلُمْجرِِمنَي( )َكذَ ، مرة اخرى ال يقبله والعياذ هللا تاهأذا إف ،طبع على قلبهفانه يُ ، مرة

 ( (14) ُثَّ َجَعْلَناُكْم َخالِئَف ِف اأَلْرِض ِمن بَ ْعِدِهم لَِننظَُر َكْيَف تَ ْعَمُلونَ ) 
 ،الءبتلإل؟ ماكنهم ملاذاأن صرمت ىف آلنتم اأ ،هذه القرون املهلكة، يعىن:  ِئَف ِف اأَلْرِض ِمن بَ ْعِدِهمُثَّ َجَعْلَناُكْم َخال

 .ختباراإلو 
 إمنا  ؛ نكم بينكم وبني هللا نسباألوال  ،نكم خري الناسألوال  ،نكم شعب هللا املختارألليس  :لَِننظَُر َكْيَف تَ ْعَمُلوَن 

ينظر لعملك  ،فاهلل جل وعال، تلى لننظر كيف تعملونبنت مأف ،بتالء )َأْمَشاٍج ن َّْبَتِليِه(إلاراية  ْلملاآلن  نتم وجدمتأ
 .ُث بعد ذلك ترى ما قدمت )لَِننظَُر َكْيَف تَ ْعَمُلوَن( ،نت عامل تقيده املالئكة ىف صحفأوينظر ما ، كولقول

َلى َعَلْيِهْم آيَاتُ َنا بَ يِ َناٍت قَاَل الَِّذيَن الَ يَ ْرُجوَن ِلَقاَءنَا اْئِت ِبُقْرآٍن َغرْيِ َهَذا َأْو بَ )  ْلُه ُقْل َما َيُكوُن َوِإَذا تُ ت ْ دِ 
َلُه ِمن تِْلَقاء نَ ْفِسي ِإْن أَتَِّبُع ِإالَّ َما يُوَحى ِإَِلَّ ِإّن ِ َأَخاُف ِإْن َعَصْيُت َرّبِ  َعَذاَب يَ وْ ِل أَ   ((15) ٍم َعِظيمٍ ْن أَُبدِ 

َلى َعَلْيِهْم آيَاتُ َنا بَ يِ َناٍت قَاَل الَِّذيَن اَل يَ ْرُجوَن ِلَقاَءنَا اْئِت بُِقْرآٍن َغرْيِ هَ  ْلُه َوِإَذا تُ ت ْ ذا تلى النىب صلى هللا إ :َذا َأْو َبدِ 
 :مرينأهنم يعرضون عليه احد فإ ،نآعليه وسلم القر

 .وائت مبكانه كله ،ذهب بهإ أي،)ائت بقران غري هذا(  األول :مر األ
 .ولكن على سبيل البدل ،خرآن آو بدله( اى ائتنا بقرأ) :مر الثاىن األ

لَ     بدله ؟أو أن آملاذا مل يقل ال استطيع ان اتى بقر:  ُه ِمن تِْلَقاء نَ ْفِسيُقْل َما َيُكوُن ِل َأْن أُبَدِ 
تى أن يأفهو ليس قادرا على ، ن يكون قادرا على التبديلأذا نفى من على نفسه إف، يسرأن التبديل أل اإلجابة :

ْلُه(   ولذلك هم قالوا )اْئِت بُِقْرآٍن َغرْيِ َهَذا َأوْ  ،وىلأن من باب آن غري القرآبقر  بَدِ 
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َلُه ِمن تِْلَقاء نَ ْفِسي ِإْن َأتَّ    ،تباع للوحىطريق اإل ،هذا هو طريق النىب :ِبُع ِإالَّ َما يُوَحى ِإَِلَّ()ُقْل َما َيُكوُن ِل َأْن أُبَدِ 
كل فعل   وىف كل قول وىف ،و ىف كل نازلةأففى كل مسالة  ،ن نتبع الوحىأفالبد و  ،وحنن ايضا اذا كنا على هنج النىب

: محد ىف الفتنة كان يقول هلمأمام لذلك قال اإل و ،ىلإال ما يوحى إتبع أالبد ان يكون شعارك ان  ،وىف كل اعتقاد
 قول به( أحاديث رسول هللا أية من كتاب هللا او حديث من آ)ائتوىن ب

ُ َما تَ َلْوتُُه َعَلْيُكْم َوالَ َأْدرَاُكم ِبِه فَ قَ )    ( (16) ْد لَِبْثُت ِفيُكْم ُعُمًرا مِ ن قَ ْبِلِه َأَفالَ تَ ْعِقُلونَ ُقل لَّْو َشاء اَّللَّ
نتم أيعىن !! ؟حدة من هذا الكتاب فلماذااقل كلمة و أمل  ،سنة ربعنيألخالل هذه ا ،ربعني سنهأنا مكثت فيكم أقال 
 .ين عقلهأ َفاَل تَ ْعِقُلوَن( هذا)أَ   ؟هذاملاذا مل يكن ذلك قبل  ،ولني اكتتبهاألساطري اأ  قلتم

تَ َرى َعَلى اَّللَِّ َكِذبًا َأْو َكذََّب بِآيَاتِِه ِإنَُّه الَ يُ ْفِلُح اْلُمْجرُِمونَ )   ((  17) َفَمْن َأْظَلُم ِمَِّن اف ْ
ال  ،هذا جمرم وهو ال يفلح، ن ناتى بغريهأب ،ن نفرتى على منهج هللا جل وعالأو يريد ، أنه مفرتىأفهذا الذى يقول 
 .ظلم الظلمأوهذا من ، وال يفر من مرغوبه، بهُيصل على مطلو 

 .ظلم منهأحد أى ال أ :َفَمْن َأْظَلُم 

َ مبَا الَ َويَ ْعُبُدوَن ِمن ُدوِن اَّللَِّ َما الَ َيُضرُُّهْم َوالَ يَنَفُعُهْم َويَ ُقوُلوَن َهُؤالء ُشَفَعاُؤنَا ِعنَد اَّللَِّ ُقْل أَ )  تُ َنبِ ُئوَن اَّللَّ
 ((  18) َماَواِت َوالَ ِف اأَلْرِض ُسْبَحانَُه َوتَ َعاىَل َعمَّا ُيْشرُِكوَن يَ ْعَلُم ِف السَّ 

، تيهم بالنفعأال ي ،رادوا النفعأذا إ ،ى ال ميلك هلم ضرا وال نفعاأ :َويَ ْعُبُدوَن ِمن ُدوِن اَّللَِّ َما اَل َيُضرُُّهْم َواَل يَنَفُعُهْم 
 فكيف يعبدونه ؟ ،ال عن نفسه وال عن غريه ،كال يستطيع ذل ،عدوهموا ن يضر أرادوا أذا إ

صرت قضية الشفاعة )اأَلْمَر َما ِمن َشِفيٍع ِإالَّ ِمن بَ ْعِد طبعا ىف بداية السورة حُ  :َويَ ُقوُلوَن َهُؤالء ُشَفَعاُؤنَا ِعنَد اَّللَِّ 
 .عالدوهنم والشفاعة ملك هلل جل و ملاذا تعب، رتضى( فيقولإملن إال  ِإْذنِِه( )وال يشفعون

 : ُقْل َأتُ َنبِ ُئوَن اَّللََّ مبَا الَ يَ ْعَلُم ِف السََّماَواِت َواَل ِف اأَلْرِض ُسْبَحانَهُ 
 ختربون هللا مبا ال يعلم وهو اْلالق واملالك لكل هذا !أى أ ،وتقدس وتعاىل عما يشركون ى تنزهأ: ُسْبَحانَُه 

وال ميلكون  ،وال ميلكون ضرا وال نفعا، م ال ميلكون شيئاهنأب ،فاهلل جل وعال قد قطع كل اْلجج عن عبادة غريه
وهؤالء  ،له اْلقهو اإل ،ولذلك فاهلل جل وعال ،ظهري وليس له منهم ،وال ميلكون شفاعة ،وال نشورا ،حياة موتا وال

 .بالباطل والعياذ باهلل جل وعال بدتة عُ آهل
ن َ َوَما َكاَن النَّاُس ِإالَّ أُمًَّة َواِحَدًة فَاْخت َ ) ُهْم ِفيَما ِفيِه َلُفوْا َوَلْوالَ َكِلَمٌة َسبَ َقْت ِمن رَّبِ َك َلُقِضَي بَ ي ْ

 ((19)خَيَْتِلُفونَ 
وذلك ملا جاءهم العلم  ،ميان فاختلفوامة واحدة على اإلأكانوا   أي، :َوَما َكاَن النَّاُس ِإالَّ ُأمًَّة َواِحَدًة فَاْختَ َلُفوْا 

 .وبعضهم صار مؤمنا ،اهلل جل وعالفبعضهم بغى حسدا وظلما وكفرا ب
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َا اْلَغْيُب َّلِلَِّ فَانَتِظُروْا ِإّن ِ َمَعُكم مِ نَ )    (( 21) اْلُمنَتِظرِيَن َويَ ُقوُلوَن َلْوالَ أُنِزَل َعَلْيِه آيٌَة مِ ن رَّبِ ِه فَ ُقْل ِإمنَّ

آية، تى تأهم يقرتحون يقولون ملاذا ال  ، أىيضاأقرتاح من الكفار إلتى اأهنا ي و :َل َعَلْيِه آيٌَة مِ ن رَّب ِهِ َويَ ُقوُلوَن َلْوالَ أُنزِ 
 .نبياءألوغريهم من ا ،وملوسى عليهما السالم، يات الىت جاءت لصاحلآلكا  ،حسية آيةى أ

َا اْلَغْيُب َّلِلَِّ  من  ال من ارتضىإ ،حداأفال يظهر على غيبه  ،ن هللا جل وعال هو الذى يعلم الغيبأ أي، :فَ ُقْل ِإمنَّ
 :ولذلك قال، تى هبا من عند نفسىآنا الذى أوليس  ،ياتآلهلل جل وعال هو الذى يرسل بافا ،رسول

 أيضا.وفيه هتديد هلم  ،ىن معكم منتظر هلاأل ،انتظروا ما اقرتحتموه ،اى :)فَانَتِظُروْا ِإّن ِ َمَعُكم مِ َن اْلُمنَتِظرِيَن(  
 هم طلبوا اية حسيه ملاذا مل تاهتم ؟ س   

الذى يعلم  ،فعلم هللا جل وعال( اأْلَوَُّلونَ  هِبَا َكذَّبَ  َأن ِإالَّ  بِاآْليَاتِ  ن ُّْرِسلَ  َأن َمنَ َعَنا َوَما)ن هللا جل وعال قال أل     ج
هنم إف ،يات صاحل وهود وموسى اْلسيةآيات من جنس آرسل اليهم أنه لو أ، ويعلم ما مل يكن كيف سيكون ،الغيب

 .سيكذبونيضا بل ألن يؤمنوا 
 .يضا ىف حماولة التعجيز وهذا ال ينفعهم بشىءأيات لتطويل املدة واملسافة ىف تكذيبهم وكذلك آلطلبوا ا إذاً       

ُ َأْسَرُع مَ )  ُهْم ِإَذا هَلُم مَّْكٌر ِف آيَاتَِنا ُقِل اَّللَّ ُرُسَلَنا ْكًرا ِإنَّ َوِإَذا َأَذقْ َنا النَّاَس َرمْحًَة مِ ن بَ ْعِد َضرَّاء َمسَّت ْ
 ((  21)َيْكتُُبوَن َما مَتُْكُروَن 

ُهْم   ،اىل غري ذلك ،واْلصب ،واملال ،تى مبعىن النعمة والصحةأت ،الرمحة :َوِإَذا َأَذقْ َنا النَّاَس َرمْحًَة مِ ن بَ ْعِد َضرَّاء َمسَّت ْ
 .)من بعد ضراء مستهم ( عكس ذلك

يعىن يستخدمون هذه النعم ىف الكيد ، وهنا ميكرونَكَأن ملَّْ َيْدُعَنا ِإىَل ُضرٍ  مَّسَُّه(   َمرَّ  )طبعا  :ِإَذا هَلُم مَّْكٌر ِف آيَاتَِنا 
 .والعياذ باهلل جل وعال ،ميانإلهل األ

ُ َأْسَرُع َمْكًرا ِإنَّ ُرُسَلَنا َيْكتُُبوَن َما متَُْكُروَن  م ن املالئكه اْلفظة الىت هى عليكإ ،ستذهبون مبكركم أي، :ُقِل اَّللَّ
 .ين ستذهبون مبكركمأف)ِإنَّا ُكنَّا َنْسَتنِسُخ َما ُكنُتْم تَ ْعَمُلوَن( يعلمون ما تفعلون  ،كراما كاتبني،حافظني 

َجاَءتْ َها رُِحوْا هِبَا ُهَو الَِّذي ُيَسريِ ُُكْم ِف اْلبَ رِ  َواْلَبْحِر َحىتَّ ِإَذا ُكنُتْم ِف اْلُفْلِك َوَجَرْيَن هِبِم ِبرِيٍح طَيِ َبٍة َوفَ ) 
يَن لَِئْن َأََنْيتَ َنا رِيٌح َعاِصٌف َوَجاَءُهُم اْلَمْوُج ِمن ُكلِ  َمَكاٍن َوظَنُّوْا أَن َُّهْم ُأِحيَط هِبِْم َدَعُوْا اَّللََّ خُمِْلِصنَي َلُه ا لدِ 

 (( 22) ِمْن َهِذِه لََنُكوَننِ  ِمَن الشَّاِكرِينَ 
ن أهم ملسوها واقعا )ُيَسريِ ُُكْم ِف اْلبَ رِ  ( ب ،يات هللا جل وعالآضا من أيية آوهذه  :اْلَبْحِر ُهَو الَِّذي ُيَسريِ ُُكْم ِف اْلبَ رِ  وَ 

فتسري على تلك ، بلإليضا تركبون اأوكذلك  ،وتسريون ىف فجاجها ،فامشوا ىف مناكبها ،جعل لكم االرض ذلوال
رجلكم أم ال تستطيعون ان تسريوا عليها بنكأل ،الىت تسري على الرمال ،بل هبذه اْلفافاإلوجعل لكم هذه  األرض،
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ن سخر لكم الفلك لتجرى ىف أ، ن من تيسريهإوكذلك ف ،يات هللا جل وعالآيات من آفكل هذه ، و خبيولكمأ
وكان من حكمة هللا جل وعال انه كلما كثر اْلجم   ،نت تضع هذه اْلشبة على هذه املياه لتطفواأف ،مرهأالبحر ب

و قانون الطفو أ، عرف بقانون التوتر السطحىوهذا ما يُ ، ن تستقر على وجه املاءأاْلشبة كلما استطاعت هذه 
 .كل هذا من ة من هللا وفضل،  نآلالذى يدرسونه ا

 .والفلك مبعىن السفن : ِإَذا ُكنُتْم ِف اْلُفْلكِ َحىتَّ 
 .الريح الطيبة الىت ليس فيها عيب وال ضرر لكمو  ،بالريح  ن هذه السفن مبا تتحرك؟أى أ : َوَجَرْيَن هِبِم ِبرِيٍح طَيِ َبة

 ؟  ين هذه االيةأ ن السفن تسري مبحركاتآلبعض الناس يقول عندنا ا     س
ادم ويتحرك ولوال ذلك ما العلم يقول ان هذه احملركات ال تتحرك اال باهلواء الذى فيه اكسجني حىت حترتق العو       ج

 .احرتقت
  .ى شديدة اهلبوبأ :َجاَءتْ َها رِيٌح َعاِصٌف  طَيِ َبٍة َوَفرُِحوْا هِبَا

نه يكون ىف أ املسالة،من ركب البحر عرف هذه  و ،ظر اىل هذه الصورة العجيبةأن :َوَجاَءُهُم اْلَمْوُج ِمن ُكلِ  َمَكاٍن 
 .مواج عالية جداأو  ،مواج تلطم هذه السفن بقوةأفق من كل ناحية حبر ومياه ألمتداد اإالبحر على 

 .يقنواأى أ :وْا َوظَنُّ 
  من يدعون ؟ : َأن َُّهْم ُأِحيَط هِبِمْ 

يَن(  وكلمة دين  ،وذل ،تقارإفن الدعاء أل ،ومسى الدعاء دينا ،ى خملصني له الدعاءأ : )َدَعُوْا اَّللََّ خُمِْلِصنَي َلُه الدِ 
 .تقار والذل واْلضوع هلل جل وعالفإلمبعىن ا

نوا أوهم اطم ،هم كانوا يعبدون على الرب اذاً  ،ى من املوحدين بكأ :ُكوَننِ  ِمَن الشَّاِكرِيَن لَِئْن َأََنْيتَ َنا ِمْن َهِذِه لَنَ 
علموا انه ال  ينجيهم  ،تت الشدةأفاذا  ،لنفسه صنمايصنع كل  و ،صنام كثريةأباْلياة الدنيا ورضوا هبا يعبدون 

 .له واحد فقطإال إمنها 

َا بَ ْغُيُكْم َعَلى أَنُفِسُكم مََّتاَع اْْلََياِة فَ َلمَّا َأََناُهْم ِإَذا ُهْم يَ ب ْ )  ُغوَن ِف اأَلْرِض ِبَغرْيِ اْْلَقِ  يَا أَي َُّها النَّاُس ِإمنَّ
َنا َمْرِجُعُكْم فَ نُ َنبِ ُئُكم مبَا ُكنُتْم تَ ْعَمُلوَن  نْ َيا ُثَّ ِإلَي ْ  (( 23)الدُّ

ُغوَن ِف اأَلرْ   ا َأََناُهْم ِإَذا ُهْم يَ ب ْ َا بَ ْغُيُكْم َعَلى َأنُفِسُكم فَ َلمَّ ، كم نعمحنن قد َنينا  :ِض بَِغرْيِ اْْلَقِ  يَا َأي َُّها النَّاُس ِإمنَّ
 .فانه سيكون عاقبته عليكم ،ذا فعلتم سوءاإلكن  ،منتم على انفسكم نعمأو  ،وخرجتم اىل الرب

نْ َيا  ن أل، مبعىن قريبة ،دنيا ،اْلياة الدنيامتاع ومتاع ماذا ؟  منا هوإ ،نآلى كل هذا الذى حتيونه اأ :مََّتاَع اْْلََياِة الدُّ
ليس هلا  ،هنا سريعة املرور ستنقضىأ ،ومن خصائص هذه اْليوة الدنيا ،ستقدمون عليها ،هناك حياة اخرى بعيدة

 ؟!!فاعقلوا ملاذا تبغون ؟ ملاذا ترجعون فيما عاهدمت هللا جل وعال عليه ،وال دوام ،ستقرارإ
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َا مَ ) نْ َيا َكَماء أَنَزْلَناُه ِمَن السََّماء فَاْختَ َلَط ِبِه نَ َباُت اأَلْرِض ِمَّا يَْأُكُل النَّاُس َواألَ ِإمنَّ نْ َعاُم َحىتََّ َثُل اْْلََياِة الدُّ
َها أَتَاَها َأْمرُ  نَا لَْيالً َأْو نَ َهارًا َفَجَعْلَناَها ِإَذا َأَخَذِت اأَلْرُض زُْخُرفَ َها َوازَّي ََّنْت َوَظنَّ َأْهُلَها أَن َُّهْم قَاِدُروَن َعَلي ْ

 ((24) َحِصيًدا َكَأن ملَّْ تَ ْغَن بِاأَلْمِس َكَذِلَك نُ َفصِ ُل اآليَاِت ِلَقْوٍم يَ تَ َفكَُّرونَ 
البد قد إعتوره النقص، و  أن خلقها من أول وجودها، كان خلقاو  عال، قيمة هذه اْلياة، و ِف هذه اآلية يبني هللا جال

وال، حىت تأتى حياة أخرى، تكون دائمة، خالدة، مستمرة، فقال تعاىل مبينا مثلها، مبثل املاء الذى نزل من هلا من الز 
 السماء، فاختلط به،

حىت خالط بعضه ل أهنا للسببية، أي إختلط بسببه قيو الباء هنا، قيل للمصاحبة، و مبعىن، إمتزج به،  بِِه: فَاْختَ َلطَ 
 .لمصاحبة، أظهرلكن القول األول أهنا ل، و بعضا

كأهنا و كأهنا صورة إلمرأٍة تزينت بأروع ثياهبا، ، و ، وحسنها، وهبجتهاالغانية أي زينتها  زُْخُرفَ َها: اأَلْرضُ  َأَخَذتِ  ِإَذا
 اليت َتذب اإلنتباه.بسها، اليت قد طُرزت بكل األلوان عروس قد لبست أحلى مال

َها: قَاِدُرونَ   .أخذ ما يريدون منهاو  دهاقادرون على جذاذها وحصاأي  َعَلي ْ
، فأيبست األوراق، وأتلفت إما ريح باردةو  هذا العذاب إما صاعقة، و قيل أمرنا هنا، مبعىن: أتاها عذابنا َأْمُرنَا: َأتَاَها

 الثمار.
 يبساً بعد اْلضرة والنضارة، كأهنا حصيًدا. قيل:و أي كالنبات احملصود،  َحِصيًدا : َفَجَعْلَناَها

 أي، مل يكن فيها غناء، مل تكن حسناء، ومل تنعم. بِاأَلْمِس: ْغنَ ت َ  ملَّْ  َكَأن
 .أي كأهنا مل تكن موجودة، ألن األمور بعد زواهلا كأهنا مل توجد و قيل )مل تغن باألمس(:

الرياض الناضرة، اْلدائق الباهرة، الطيور الغناء، وفجأة يتحول هذا املشهد إىل مشهد أرٍض سوداء جرداء ال حياة 
ا مرة أخرى، كأن هذه اْلياة وهذه الزينة مل يكن هلا وجود، وهذا معناه: أن الدنيا ِف تكوينها اإلبتدائى إمنا فيه

ُخلقت لتفىن وتزول ومل ختلق للبقاء، ولذلك عوامل النقض فيها كثرية، فلماذا حنن يكرب عمرنا، اآلن أنت طفل ُث 
ن األرض ال تثبت وأنت والزمان ال يثبت، و الزمان ميشى طوال بعد ذلك شابا ُث تصري شيخا، ملاذا هذا التناوب؟ أل

ولذلك أنت تسري إىل األمام فإذا قطعت مرحلة، مرت مرحلة من عمرك بعكس اآلخرة كلها بالعرض ولذلك لذهتا 
 باقية وعمرها ال يفىن، ألهنا خلقت باقية ال تزول.

 نبينها. نُ َفصِ ُل اآليَاِت : َكَذِلكَ 

ُ َيْدعُ )  ((25) و ِإىَل َداِر السَّالِم َويَ ْهِدي َمن َيَشاء ِإىَل ِصَراٍط مُّْسَتِقيمٍ َواَّللَّ
مسى اجلنة بدار السالم ملاذا؟ ألهنا ساملة ِما ذُكر من حال الدنيا، سلمت من الفناء  السَّالِم : َدارِ  ِإىَل  يَْدُعو َواَّللَُّ 

أردت أن تعقد مقارنة،  س بفاٍن وال منقطٍع، و لذلك إذالي فتبقى وال تفىن، سلم نعيمها من الزوال فهو باٍق، ثابت،
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دنيا وخباصة أن الدنيا اعقد مقارنة بني العاجلة اليت تَفىن و تزول و بني اآلخرة اليت سلمت من كل ما سلمت منه ال
 اآلخرة تبقى، ولذلك هي دار السالم.تَفىن و 

صول إىل دار السالم؟ أن يهديك هللا جل وعال ويوفقك ويقبل كيف الو  مُّْسَتِقيٍم: ِصَراطٍ  ِإىَل  َيَشاء َمن َويَ ْهِدي
 توبتك وهدايتك.

و لذلك يقول ُيىي بن معاذ الرازى: )عجبت من رجٍل يرائى بعمله الناس و هم خلٌق مثله، و من رجٍل بقى له مال 
 َدارِ  ِإىَل  َيْدُعو َواَّللَُّ ) ىلقوله تعا و رب العزة يستقرضه، و رجل رغب ِف صحبة خملوٍق و هللا يدعوه إىل حمبته، ُث تلى

 .(مُّْسَتِقيمٍ  ِصَراطٍ  ِإىَل  َيَشاء َمن َويَ ْهِدي السَّالمِ 

 ( ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ ل ِلَِّذيَن َأْحَسُنوْا اْْلُْسىَن َوزِيَاَدٌة َوالَ يَ ْرَهُق ُوُجوَهُهْم قَ تَ ٌر َوالَ ِذلٌَّة ُأْولَِئَك َأْصَحاُب اجْلَنَّةِ )
 أي للذين أتوا بشهادة التوحيد. اْْلُْسىَن: َأْحَسُنواْ  ل ِلَِّذينَ 

 هي اجلنة. اْلسىن:
ما يعطيه من اْلور والقصور والرضا عنهم وما  قيل الزيادة تضعيف الثواب، و منه، يشمل هذا التضعيف، وزيادة :

 جل وعال أن يُنعم علينا أخفاه هللا هلم من قرة أعني ويشمل أيضا النظر إىل وجه هللا الكرمي جل وعال، نسأل هللا
 بفضله بالنظر إىل وجهه الكرمي.

 الرهق، مبعىن: أن يعلوهم، يعلوهم و يعرتيهم. يَ ْرَهُق: َوالَ 
 هلوان والصغار.هي ا ِذلٌَّة:القتام والسواد.                                       قَ تَ ٌر:

 اْليَ ْومِ  َذِلكَ  َشرَّ  اَّللَُّ  فَ َوقَاُهمُ )، كما ِف قوله تعاىل:  الظاهرال ِفم ال ُيصل هلم إهانة ِف الباطن و و كأن املقصود أهن
 الوجوه. ما سرت القلوب ظهر ذلك علىلفالسرور ِف القلوب، الوجوه، و النضرة ِف (، َوُسُروراً  َنْضَرةً  َوَلقَّاُهمْ 
ب اجلنة( فقط، فهم يقل جل و عال )أولئك أصحا هم فيها خالدون، فلمَخاِلُدوَن:  ِفيَها ُهمْ  اجْلَنَّةِ  َأْصَحابُ  ُأْولَِئكَ 

، هنا اطمأنوا فهم فيها خالدون، فال قلق، ؟لكن املؤمننيفاجلنة خالدة، و  لكن هل سيخلدوا فيها؟أصحاب اجلنة و 
 ولو مل يذكر هذا اْللود ألنزعجت القلوب، هي دار ختلد فماذا عن ساكنيها.

َا ُأْغِشَيْت َوالَِّذيَن َكَسُبوْا السَّيِ َئاِت َجَزا) ء َسيِ َئٍة مبِْثِلَها َوتَ ْرَهُقُهْم ِذلٌَّة مَّا هَلُم مِ َن اَّللَِّ ِمْن َعاِصٍم َكَأمنَّ
 ((27) ُوُجوُهُهْم ِقطًَعا مِ َن اللَّْيِل ُمْظِلًما ُأْولَِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ 

 الشرك واملعاصى. هى السيئاتالسَّيِ َئاِت:  َكَسُبواْ  َوالَِّذينَ 
بعدما ذكر هللا جل و عال حال الصاْلني، احملسنني، ذكر حال األشقياء، فالذين كسبوا السيئات مبِْثِلَها:  َسيِ َئةٍ  َجَزاء

 هللا جل وعال أنه جيازى على السيئة مثلها. هجزاء سيئة مثلها، و هذا من عدل
 لوهم ذلة، هواٌن وصغار.ترهقهم أي، تعرتيهم و تعِذلٌَّة:  َوتَ ْرَهُقُهمْ 

 وال واٍق يقيهم العذاب. أي من مانعَعاِصٍم:  ِمنْ  اَّللَِّ  مِ نَ  هَلُم مَّا
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َا  أغشيت مبعىن أُلبست، وعالها هذه القطع واألجزاء.ُأْغِشَيْت:  َكَأمنَّ
، قطع الليل أصبحت ُملبسة ِف ُمْظِلًما: قطعا، أي أجزاء، أجزاء من الليل مظلما، و ختيل هذا املنظر اللَّْيلِ  مِ نَ  ِقطًَعا

 عياذا باهلل جل وعال.تسود وجوه(، )و وجوههم ظُلما كما قال تعاىل: 

نَ هُ ) يًعا ُثَّ نَ ُقوُل لِلَِّذيَن َأْشرَُكوْا َمَكاَنُكْم أَنُتْم َوُشرََكاؤُُكْم فَ َزي َّْلَنا بَ ي ْ ْم َوقَاَل ُشرََكاُؤُهم مَّا  َويَ ْوَم حَنُْشُرُهْم َجَِ
 ((28) يَّانَا تَ ْعُبُدونَ ُكنُتْم إِ 

يًعا:  حَنُْشُرُهمْ  َويَ ْومَ   فَ َلمْ  )َوَحَشْرنَاُهمْ حنشر اجلميع من اجلن واألنس، الرب والفاجر، املؤمن والكافر، كما قال تعاىل: َجَِ
ُهمْ  نُ َغاِدرْ   .حشر، كل أحد سيُ (َأَحداً  ِمن ْ

 ملاذا؟مكانكم، أي الزموا مكانًا معيًنا خيتص بكم، َوُشرََكاؤُُكْم:  َأنُتمْ  َمَكاَنُكمْ  َأْشرَُكواْ  ِللَِّذينَ  نَ ُقولُ  ُثَّ 
نَ ُهْم: فَ َزي َّْلَنا  َأي َُّها اْليَ ْومَ  َواْمَتاُزوا)زيلنا مبعىن فرقنا بينهم، وقطعنا الوصل اليت بينهم، كما ِف قوله تعاىل:  بَ ي ْ

 عن املؤمنني.، امتازوا، أي تفرقوا وابتعدوا وخذوا مكانا بعيدا (اْلُمْجرُِمونَ 
نَ ُهمْ  ، و بكم شعرنا وال تعبدوننا كنتم ما هلم، عبدوهم الذين من التربؤ هنا تَ ْعُبُدوَن: ِإيَّانَا ُكنُتمْ  مَّا ُشرََكاُؤُهم َوقَالَ  بَ ي ْ
َنُكْم ِإن ُكنَّا َعْن ِعَباَدِتُكْم َلَغاِفِلنيَ )قالوا: نَ َنا َوبَ ي ْ  ((29) َفَكَفى بِاَّللَِّ َشِهيًدا بَ ي ْ

ُهم مَّا َكانُوْا يَ ْفت َ هُ ) ُلو ُكلُّ نَ ْفٍس مَّا َأْسَلَفْت َورُدُّوْا ِإىَل اَّللَِّ َمْوالُهُم اْْلَقِ  َوَضلَّ َعن ْ  ((31) ُرونَ َناِلَك تَ ب ْ
ُلو:   مبعىن: خُتترب وتُعلم.تَ ب ْ

مبا قدمت من خرٍي أو شر،   من شر، أي كل نفس خُترب وتُعلم وأمن خرٍي أسلفت مبعىن قدمت َأْسَلَفْت:  مَّا نَ ْفسٍ  ُكلُّ 
َلى يَ ْومَ )كما قال تعاىل:  ْنَسانُ  يُ َنبَّأُ )، وكما قال تعاىل: (السََّرائِرُ  تُ ب ْ  (َوَأخَّرَ  َقدَّمَ  مبَا يَ ْوَمِئذٍ  اإْلِ

 :، و فيها قوالنيكون املقصود هبا، تتلو( و ُلوتَ ت ْ  ُهَناِلكَ وهى قراءة أيضا صحيحة ) تبلو(هناك قراءة أخرى ِف كلمة )
كتاهبا، فيكون ما أسلفت أي ما قدمت ِف كتاب أعماهلا كما ِف   التالوة مبعىن القراءة، فهى تقرأ إما القول األول:
 (َمنُشورًا يَ ْلَقاهُ  ِكَتابًا اْلِقَياَمةِ  يَ ْومَ  َلهُ  َوُُنِْرجُ )قوله تعاىل: 

و يوم القيامة كل عابٍد يتبع متبوعه، كما ِف هنالك تتلو كل نفٍس، أي تتبع، فكلمة تلى مبعىن تَِبع، و ه القول الثاىن:
أنه يُقال يوم القيامة لتتبع كل أمٍة ما كانت تعبد فال يبقى أحٌد كان ) اْلديث الصحيح لغريه، من حديث أىب سعيد

 إال يتساقطون ِف النار(، هذا على القراءة ب  )تتلو(. بد غري هللا من األصنام واألنصابيع
 لذى ُيكم بينهم بالعدل.أي العدل، ا : اْْلَق ِ 

ُهم: َوَضلَّ   أي ذهب عن املشركني ما كانوا يفرتون، أي ما كانوا يعبدون من دون هللا إفرتاًء عليه. َعن ْ

ِرُج ِت َوخيُْ ُقْل َمن يَ ْرزُُقُكم مِ َن السََّماء َواأَلْرِض َأمَّن مَيِْلُك السَّْمَع َواألَْبَصاَر َوَمن خُيِْرُج اْْلَيَّ ِمَن اْلَمي ِ )
ُ فَ ُقْل َأَفالَ تَ ت َُّقونَ   ((31) اْلَميِ َت ِمَن اْْلَيِ  َوَمن يَُدبِ ُر اأَلْمَر َفَسيَ ُقوُلوَن اَّللَّ
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 مِ نَ  يَ ْرزُُقُكم َمن ُقلْ خُتاطب الفطر وال ينكرها أحد،  هنا بدأت اآليات ِف اْلديث عن معاٍن من معاىن الربوبية اليت
 َواأَلْرضِ  السََّماء

 لسامعة، واألبصار، القوة الباصرة.السمع، القوة ا َواألَْبَصاَر: السَّْمعَ  ِلكُ ميَْ  َأمَّن
 .تَ ت َُّقونَ  َأَفالَ  فَ ُقلْ  اَّللَُّ  َفَسيَ ُقوُلونَ  اأَلْمرَ  يَُدبِ رُ  َوَمن اْلَْي ِ  ِمنَ  اْلَميِ تَ  َوخُيِْرجُ  اْلَميِ تِ  ِمنَ  اْلَْيَّ  خُيِْرجُ  َوَمن

ُ رَبُُّكمُ )  ((32) اْْلَقُّ َفَماَذا بَ ْعَد اْْلَقِ  ِإالَّ الضَّالُل فََأىنَّ ُتْصَرُفونَ  َفَذِلُكُم اَّللَّ
، فمن َتاوز اْلق وقع ِف واسطة بني اْلق والضالل: أي ليس هناك ُتْصَرُفونَ  فََأىنَّ  الضَّاللُ  ِإالَّ  اْْلَق ِ  بَ ْعدَ  َفَماَذا

  الضالل.منطقة وسط، إمنا بعد اْلق يقع اإلنسان ِف الضالل،ليس هناك

 ((33) َكَذِلَك َحقَّْت َكِلَمُت رَبِ َك َعَلى الَِّذيَن َفَسُقوْا أَن َُّهْم الَ يُ ْؤِمُنونَ )
يس هذا دليل على إمياهنم حىت يأتوا باإلهلية، ل ،عضهابهذا فيه دليل على أهنم مع إعرتافهم مبعاىن الربوبية أو ب

هذه املعاىن معاىن فطرية، فالناس كلها تقر بذلك إال الشاذ، حىت ، و توحيد أن ال إله إال هللا نفيا وإثباتًابشهادة ال
َها هِبَا َوَجَحُدوا)الكفرة ففي قصة فرعون مع موسى عليه السالم، قال هللا تعاىل:  َقَنت ْ ( َوُعُلوًّا ظُْلًما َأنُفُسُهمْ  َواْستَ ي ْ

ملعاىن، إمنا كان يسكت ملا قال موسى عليه ا رب هو الذى دفعه إىل التجاهل هلذهو فقط، الكلالعالدافع هو الظلم و 
ُؤاَلءِ  َأنَزلَ  َما َعِلْمتَ  َلَقدْ  قَالَ )السالم  ، إمنا كان يعلم ، سكت مل يقل: مل أعلم(َبَصائِرَ  َواأْلَْرضِ  السََّماَواتِ  َربُّ  ِإالَّ  هََٰ
 َتاهل.نفسه و  هذا ِف
 ن فسقوا إذا مل يؤمنوا أهنم يُعذبون، مبعىن العذاب، ألن هللا جل وعال وعد الذيرَبِ َك:  َكِلَمتُ 
حق عليهم إنتفاء اإلميان وعلم هللا منهم ذلك، أي : يُ ْؤِمُنونَ  الَ  َأن َُّهمْ  َفَسُقواْ  الَِّذينَ  َعَلى رَبِ كَ  َكِلَمتُ  َحقَّتْ  وقيل:

 أهنم لن يؤمنوا، ملاذا؟ ألهنم فسقوا وخرجوا على طاعة هللا تعاىل.

ُ يَ ْبَدأُ اْْلَْلَق ُثَّ يُِعيُدُه فََأىنَّ تُ ْؤَفُكونَ ُقْل َهْل ِمن ُشرََكاِئكُ )  ((34) م مَّن يَ ْبَدأُ اْْلَْلَق ُثَّ يُِعيُدُه ُقِل اَّللَّ
 أي كيف ُتصرفون عن طريق الرشد إىل الضالل والباطل. تُ ْؤَفُكوَن: فََأىنَّ 

يَ ْهِدي لِْلَحقِ  َأَفَمن يَ ْهِدي ِإىَل اْْلَقِ  َأَحقُّ َأن يُ تََّبَع َأمَّن  ُقْل َهْل ِمن ُشرََكاِئُكم مَّن يَ ْهِدي ِإىَل اْْلَقِ  ُقِل اَّللَُّ )
َي ِإالَّ َأن يُ ْهَدى َفَما َلُكْم َكْيَف حَتُْكُمونَ   ((35) الَّ َيِهدِ 

 يَ ْهِدي نمَّ  ُشرََكاِئُكم ِمن َهلْ  ُقلْ هذا إفحام كما يقال بعد إفحام، القرآن يُلقمهم أحجارا فهم ال يستطيعون اجلواب، 
 َكْيفَ  َلُكمْ  َفَما يُ ْهَدى َأن ِإالَّ  يَِهدِ يَ  الَّ  َأمَّن يُ تََّبعَ  َأن َأَحقُّ  اْْلَق ِ  ِإىَل  يَ ْهِدي َأَفَمن ِلْلَحق ِ  يَ ْهِدي اَّللَُّ  ُقلِ  اْْلَق ِ  ِإىَل 

 .حَتُْكُمونَ 
َ َعِليٌم مبَا يَ ْفَعُلونَ َوَما يَ تَِّبُع َأْكثَ ُرُهْم ِإالَّ ظَنًّا ِإنَّ الظَّنَّ الَ يُ ْغِِن )  ((36) ِمَن اْْلَقِ  َشْيًئا ِإنَّ اَّللَّ

 هل الظن ِمدوح أم مذموم؟ظَنًّا:  ِإالَّ  َأْكثَ ُرُهمْ  يَ تَِّبعُ  َوَما
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 الظن نوعان:
ًرا بِأَنُفِسِهمْ  َواْلُمْؤِمَناتُ  اْلُمْؤِمُنونَ  َظنَّ )كما ِف قوله تعاىل        ظُن خرٍي:  (َخي ْ

، (ِإُثٌْ  الظَّنِ   بَ ْعضَ  ِإنَّ  الظَّنِ   ِمنَ  َكِثرياً  اْجَتِنُبوا َآَمُنوا الَِّذينَ  َأي َُّها يَا)كما معنا ِف هذه اآلية و كما ِف اآلية  شر:       ظن ال
 وظن الشر ينقسم إىل قسمني أيضا:فهذا ظن الشر، 

 .       ظٌن عليه برهاٌن ودليلٌ 
اْلمر تفوح من فمه، حنن مل نره وهو يشرب اْلمر ولكن قامت القرائن وجدنا رجل ِف يده زجاجة مخر ورائحة  مثال:

 من رائحة فمه و الزجاجة ِف يده، على أن هناك شر،
 مررنا ببيت رجل فسمعنا صوت موسيقى عالية و صاخبة مع ضحكات لرجاٍل ونساٍء ِف بيته.

 ،(الظنون فيه تُعمل يقني، على يُبىن ال ما): قاعدة هناك يقني، فيها ليس اليت األمور ِف القرائن نُعمل حنن لذلك و
 األحكام معرفة هو)  الفقه تعرف أنت لذلك و ظنية، أغلبها الفقه مسائل ِف ولذلك برهان، عليها اليت الظنون

 منه، مننع الظن هذا فهل ظىن، أغلبها الفقه فمسائل والظن، العلم تشتمل املعرفة ،(التفصيلية أدلتها من الشرعية
 .دليل و برهان عليه ألنه ال، نقوال

 .       ظن ليس عليه برهان وال دليل
 ظن اْلري يُعمل به، وظن الشر الذى عليه برهاٌن ودليل أيًضا يُعمل به وتؤخذ هبذه القرائن وهذه األمور، 11

عنه ِف اْلديث )إياكم و  و منهى(، الظَّنِ   ِمنَ  َكِثرياً  اْجَتِنُبوا)أما الظن الذى ليس عليه دليل فهذا املنهى عنه باآلية 
الظن فإن الظن أكذب اْلديث(، هذا هو املنهى عنه، ليس عليه برهان وال دليلفهو هتمة بالباطل، فهذا ال يُعمل به 

 وال جُيرى معه.
فماذا عن هجومه على النفس؟ أحيانا يأيت على اإلنسان خاطر وليس معه برهان وال دليل، و النىب صلى هللا عليه 

 (، كيف َنتنب وهو يطرأ علينا إطرارًا؟الظَّنِ   ِمنَ  َكِثرياً  اْجَتِنُبوا) إياكم والظن( و يقول)وسلم يقول 
 أن ُتسريه حىت يتمكن منك وسواس، و األمر الثاىن أن تتعامل هبذا الظن، أنتإن الذى أُمرت بإجتنابه هو ج      

 الذى ليس عليه برهاٌن وال دليل. مع هذا الظن الظاهر وتعمل ىف َترىو  تتعامل

َذا اْلُقْرآُن َأن يُ ْفتَ َرىَٰ ِمن ُدوِن اَّللَِّ َولََِٰكن َتْصِديَق الَِّذي بَ نْيَ  رَْيَب   َيَدْيِه َوتَ ْفِصيَل اْلِكَتاِب اَل )َوَما َكاَن هََٰ
 ِفيِه ِمن رَّبِ  اْلَعاَلِمنَي( 

 تفصيل: أي توضيح وبيان.
 الكتاب : أي األحكام واْلالل واْلرام.

 َتْصِديَق الَِّذي بَ نْيَ يََدْيِه: من الكتب املتقدمة.

ن ُدوِن اَّللَِّ ِإن ُكنُتْم َصاِدِقنَي( َأْم يَ ُقوُلوَن افْ تَ َراُه  ُقْل فَْأُتوا ِبُسورٍَة مِ ْثِلِه َواْدُعوا َمِن اْسَتطَْعُتم م ِ  ) 
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وهذا حتدي ملن يدعي أن  " ِلْلُمتَِّقنيَ  ُهًدى ِفيهِ  رَْيبَ  اَل  بُ اْلِكَتا َذِلكَ " امل * فهذا القرءان حتدى من أول آية قوله 
لثقة أن يقول ِف القرءان به ريب، ولذلك أسلم بعض القساوسة بعد قرائته هذة اآلية، قال: ما هذا األطمئنان وا
 كد هذاؤ ىت أُ أول الكتاب "ذلك الكتاب ال ريب فيه" فقال أحدى القساوسة فظللت أحبث فيه عن ريب ح

 الريب ولكِن وصلت أنه اْلق وال ريب فيه.
سنة يتحداكم، فيقول " فأتوا بسورة  1437والذي يؤكد عن صحة إسالمنا أن القرءان موجود منذ أكثر من 

 مثله"، وحىت اآلن ولو أجتمعوا عباقرة العامل مل يأتوا ولو بآية من مثله.
ا العرب من يست من األمثال الصرُية، ولذلك أخذو وهذة من األمثال ِف القرءان ولكن األمثال املتضمنة أي ل

 هذة األية أن اإلنسان عدو ما جيهل . 
 مثله: أي من جنس القرءان.

بُوا مبَا مَلْ ُيُِيطُوا ِبِعْلِمِه  ِلَك كَ   َوَلمَّا يَْأهِتِْم تَْأِويُلهُ )َبْل َكذَّ َبُة  َعاقِ فَانظُْر َكْيَف َكانَ ذََّب الَِّذيَن ِمن قَ ْبِلِهْم َكذََٰ
 الظَّاِلِمنَي( 

ه جهال وسفها.أي أهنم مل يفهموه وال عرفوه ومل ُُيصلوا ما فيه من اهلدى ودين اْلق إىل حني تكذيبهم ب  

 "وملا يأهتم تأويله": وهذا يكون ِف يوم القيامة يلقون تأويله، لقوله " هل ينظرون إال تأو يله".
 تأويله: أي حقيقته وما يأول إليه. 

ُهم مَّ   ُهم مَّن الَّ يُ ْؤِمُن ِبِه  َورَبَُّك َأْعَلُم بِاْلُمْفسِ )َوِمن ْ ِديَن( ن يُ ْؤِمُن ِبِه َوِمن ْ  
 أي من هؤالء من سيؤمن فيتبعك وينتفع مبا أرسلت به.

ُهم مَّن يُ ْؤِمُن بِِه: أي يظل على تكذيبه حىت ميوت ويبعث على ذلك.  َوِمن ْ
َورَبَُّك َأْعَلُم بِاْلُمْفِسِديَن: فهو أعلم مبن يستحق اهلداية فيهديه ومن يستحق الضاللة فيضله وهو العادل الذي ال 

 جيور.

بُوَك فَ ُقل ِلِ    أَنَا َبِريٌء ِمِ َّا تَ ْعَمُلوَن (أَنُتم بَرِيُئوَن ِمَّا َأْعَمُل وَ   َعَمِلي َوَلُكْم َعَمُلُكمْ )َوِإن َكذَّ  
م يني أنه اعتزاهلُث ب "، بكم كفرنا هللا دون من تعبدون ِماو  منكم برآء إنا :"وهذا كما قال إبراهيم عليه السالم

: )البغض القليب ومعه الُبعد(.وهذا يقتضى معىن الرباءة شيئني  
 يقول الشنقيطي رمحه هللا: 

عاىل بالذرية الطيبة وبني هللا ِف موضع أخر أن اعتزال الكفار واألوثان والرباءة منهم من فوائده تفُضل هللا ت
.يهاْلة علالص  

.هبنا له اسحاق ومن وراءه يعقوبفلما أعتزهلم وما يعبدون من دون هللا و   
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هُ  (ُلونَ َأفَأَنَت ُتْسِمُع الصُّمَّ َوَلْو َكانُوا اَل يَ ْعقِ م مَّن َيْسَتِمُعوَن ِإلَْيَك )َوِمن ْ  

 يستمعون إليك: أي يسمعون كالمك اْلسن إىل القرءان واألحاديث النبوية ُتشفى هبا القلو ب واالبدان. 
 "َأفَأَنَت ُتْسِمُع الصُّمَّ َوَلْو َكانُوا اَل يَ ْعِقُلونَ : وسبق لنا القاعدة أن الشئ الذي ال ينفع كمعدوم.

ُهم مَّن يَنظُُر ِإلَْيَك  َأفَأَنَت تَ ْهِدي اْلُعْمَي َوَلْو َكانُوا اَل يُ ْبِصُرونَ  ( ) َوِمن ْ  
 رأوك وإذا: "  كن نظر هؤالء كان نظر سخرية كما قال تعاىلول ،مت اْلسنأي يتظر إليك وملا اعطاك هللا الس

.لتعظيموا الوقار بعني إليه فينظرون املؤمنون وأما. " رسول هللا بعث الذي أهذا هزوا إال يتخذونك إن  

َ اَل َيْظِلُم النَّاَس َشْيًئا َولََِٰكنَّ ا  (لنَّاَس أَنُفَسُهْم َيْظِلُمونَ )ِإنَّ اَّللَّ  
 ال يظلم الناس: أي أي ظلم صغر أو كرب ،فالفعل املضارع هنا منفي يُفيد العموم .

 شيئا: أي، أي شىيء، وشىيء جاءت نكرة تفيد العموم.  

نَ ُهْم اِر يَ تَ َعارَُفوَن ب َ )َويَ ْوَم َُيُْشُرُهْم َكَأن ملَّْ يَ ْلَبُثوا ِإالَّ َساَعًة مِ َن الن َّهَ   بُوا بِِلقَ ي ْ ِء اَّللَِّ اَقْد َخِسَر الَِّذيَن َكذَّ
 َوَما َكانُوا ُمْهَتِديَن(

كأن مل يلبثوا إال ساعة من النهار: أي أهنم كانوا يستشعروا هبا كأهنا دقائق مرت سريعا كما يقول تعاىل:"يوم تقوم 
 الساعة يقسم اجملرمون ما لبثوا غري ساعة ".

يتعارفون بينهم: أي يعرف بعضهم بعضا فيعرف االبناء األباء ويعرف كل صاحب صاحبه ولكنهم مشغولون مبا 
يم محيما يبصروهنم" ولذلك قال تعاىل:"واليسأل مح ،كل امرئ منهم يومئذ شأن يُغنيه "هم فيه، لقوله تعاىل:" ل

أخرى:"يوم نفخ ِف  فهم يبصروهنم ولكن اليسألوهنم ألن األمر والشغل كبريا وعظيما ولذلك قال تعاىل ِف آية
ت الوصل ومل يبقى غري العمل الصاحل.فتقطع أنساب بينهم" السور فال  

قد خسروا: أي خسروا أنفسهم ألهنا ِف النار خالدة والعياذ باهلل، وخسروا أهليهم و أمواهلم، فهو يوم اْلسران 
.املبني واْلسرة والندام  

 فائدة: 
  وذلك إذا وجدت كلمة خسر أو خسارة ِف القرآن فلن َتدها إال ِف خسارة العمل الصاحل.

ا ليتِن كنت معهم فأفوز لقوله "ييوم يفوز املنافقني ، ما عدا آية ِف سورة النساء ،باإلميان والعمل الصاحلفالفوز 
 فوزا عظيما " وهذا كان ِف شأن الغنائم وليس لنا.

 والفوز حصول السالمة مع حصول اْلري، لقوله تعال: "فمن زحزح عن النار وأدخل اجلنة " فذلك هو الفوز.
اْلا.واْلسارة اْلقيقية أن ختسر دينا وإميانا وعمال ص ،لدنيوي ليس بفوز اْلقيقيالفوز اوإمنا   

َنا َمْرِجُعُهمْ  ُ َشِهيٌد َعَلىَٰ َما يَ ْفَعُلوَن( ) َوِإمَّا نُرِيَ نََّك بَ ْعَض الَِّذي نَِعُدُهْم َأْو نَ تَ َوف َّيَ نََّك فَِإلَي ْ ُثَّ اَّللَّ  
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.إلنتقام منهم ليقر عينيه بهوذلك با  
 مر جعهم : أي مصريهم ومتقلبهم إىل هللا جل وعال.

 ما يفعلون : أي بعد وفاتك . فهو مطلع عليهم جل وعال.

نَ ُهم بِاْلِقْسِط َوُهْم اَل    يُْظَلُموَن( )َوِلُكلِ  أُمٍَّة رَُّسوٌل  فَِإَذا َجاَء َرُسوهُلُْم ُقِضَي بَ ي ْ
ا لكل أمة رسوال "كما ِف قوله " وجعلن  

 س      "فإذا جاء رسوهلم "، فمىت جاء؟
.يوم القيامةج       

.ئل أمة حممد صلى هللا عليه وسلمهداية اآلية الكرمية لفضا  
 س     من أول من ُُيكم له يوم القيامة؟

ج     املسلمون،  كما ِف اْلديث:"حنن األخرون السابقون يوم القيامة املقضي هلم قبل اْلالئق"، وكما ِف حديث 
ن فضائل أمة حممد فإذن هذة م ،أنتم خريها وأكرمها على هللا " ،ال:"أنتم توفون سبعني أمةشريي قابن حيدة القُ 

ر رهبا ووضع ومن اآليات الدالة ِف سورة الُزمر "وأشرقت األرض بنو  ،هللا عليه وسلم على باقي األمم صلى
عملت وهو أعلم مبا  مافس الكتاب وجئ بالنبيني والشهداء وقضي بينهم باْلق وهم ال يظلمون * ووفيت كل ن

"  يفعلون   

 قضي بينهم: أي حكم بينهم.
 القسط: أي العدل، أي حكم بينهم بالعدل وهم ال يظلمون.

َذا اْلَوْعُد ِإن ُكنُتْم َصاِدِقنَي(   )َويَ ُقوُلوَن َمىَتَٰ هََٰ
  ،هذة الوعود أينف وأن هناك نار ففأنت تقول أن هناك عقوبة تنزل على املخال ،أي يستعجلون هبذة املسائل

ق أال إن الذين كما قال تعال:"يستعجل هبا الذين ال يؤمنون هبا والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أهنا اْل
.ارون ِف الساعة لفي ضالل بعيد"ميُ   

.بالعذاب خرة ويتعجل هبا ويستهزئفمن كذبوا بالساعة فلديهم جرأة عليها وال خيافون اآل  
 ولذلك النووي رمحه هللا ِف روضة الطالبني قال:ولو قال ال أخاف القيامة كفر.

ُ  ِلُكلِ  أُمٍَّة َأَجٌل  إِ  َذا َجاَء َأَجُلُهْم َفاَل َيْسَتْأِخُروَن )ُقل الَّ َأْمِلُك لِنَ ْفِسي َضرًّا َواَل نَ ْفًعا ِإالَّ َما َشاَء اَّللَّ
 َساَعًة  َواَل َيْستَ ْقِدُموَن( 

لكل أمة: األمة هنا القرن من الناس هلم مدة من العمر مقدرة، فإذا جاء أجلهم فال يستأخرون ساعة وال 
.يستقدمون  
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ذا جاء ال جل هللا إلقوله تعاىل: " ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون " . وكما ِف قول نوح عليه السالم " إن أ
.يؤخر لو كنتم تعلمون "  

  (ُمْجرُِمونَ َأْو نَ َهارًا مَّاَذا َيْستَ ْعِجُل ِمْنُه الْ )ُقْل َأرَأَيْ ُتْم ِإْن أَتَاُكْم َعَذابُُه بَ َياتًا 
آآْلَن َوَقْد ُكنُتم ِبِه َتْستَ ْعِجُلوَن(ِإَذا َما َوَقَع آَمنُتم ِبِه  )َأُثَّ   

هبم البحر ورة ِف مسألة ركو كما مر معنا ِف الس  ،العذاب فاجلميع هاهنا يؤمن أور أي ِف هذة اللحظة عندما 
نوا أهنم أحيط هبم بريح طيبة وفرحوا هبا جاءهتا ريح عاصف وجاءهم املوج من كل مكان وظ "وجرين هبم :لقوله

رون العذاب فقط لك عندما يفالناس كذ ،يتنا من هذة لنكونن من الشاكرين"دعوا هللا خملصني له الدين لئن أَن
.يؤمنون  

 ( َتْكِسُبوَن(َزْوَن ِإالَّ مبَا ُكنُتمْ ُثَّ ِقيَل لِلَِّذيَن ظََلُموا ُذوُقوا َعَذاَب اْْلُْلِد َهْل َتُْ 

 صغريهم خملصني هللا دعوا العذاب رأوا عندما ألهنم يونس قوم إال يرفع ومل العذاب هبم وقع األمم فكل ولذلك
 .العذاب هذا عنهم هللا رفع ولذلك هللا إىل بالتوبة وكبريهم
 َيكُ  فَ َلمْ *  ُمْشرِِكنيَ  بِهِ  ُكنَّا مبَا وََكَفْرنَا َوْحَدهُ  بِاَّللَِّ  آَمنَّا قَاُلوا َسَنابَأْ  رََأْوا فَ َلمَّا "غافر سورة ِف تعاىل يقول كما ولذلك
 ". اْلَكاِفُرونَ  ُهَناِلكَ  َوَخِسرَ  ِعَباِدهِ  ِف  َخَلتْ  َقدْ  الَّيِت  اَّللَِّ  ُسنَّتَ  بَْأَسَنا رََأْوا َلمَّا ِإميَانُ ُهمْ  يَنَفُعُهمْ 

 آمنوا ملا يونس قوم إال إمياهنا فنفعها آمنت قرية كانت فلوال"  قوله ِف يونس أهل نهمم استثىن هللا أن وقلنا
 ". حني إىل ومتعناهم الدنيا اْلياة ِف اْلزي عذاب عنهم كشفنا
 التوبة؟ تُقبل ال مىتس     
 :مواطن ثالث ِفج     

 . العذاب وقوع عند.1
 .توبة فال مغرهبا من طلعت أو املشرق من الشمس غربت إذا.2
رَ  ُكْنُتمْ  ِإنْ  فَ َلْواَل  ، "" اْْلُْلُقومَ  بَ َلَغتِ  ِإَذا فَ َلْواَل " تعاىل قوله ِف كما ،اْللقوم إىل الروح وصلت إذا.3  َمِديِننيَ  َغي ْ

 َصاِدِقنَي" ُكْنُتمْ  ِإنْ  تَ ْرِجُعونَ َها
 .لتتوبوا وحكمر  ترجعوا أن وتستطيعوا مذنبني تكونوا ومل ألمرنا خاضعني غري أي :مدينني وغري

 .وتقريعا توبيخ هلم يقال أي: قيل ُث
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هَلُُم اْلُبْشَرى ِف ( 63)الَِّذيَن آَمُنوْا وََكانُوْا يَ ت َُّقوَن  (62))َأال ِإنَّ َأْولَِياء اَّللَِّ الَ َخْوٌف َعَلْيِهْم َوالَ ُهْم َُيَْزنُوَن  
نْ َيا َوِف اآلِخَرِة الَ تَ ْبِديَل ِلَكلِ  ((64)َعِظيُم َماِت اَّللَِّ َذِلَك ُهَو اْلَفْوُز الْ اْْلََياِة الدُّ  

هذه اآليات يبني هللا جل وعال فيها صفتا األولياء فمن أراد أن يتعرف على طريق الوالية هلل جل وعال من خالل 
 هذه اآلية:

 أال إن أولياء هللا الذين يواليهم هللا جل وعال فيحبهم وينصرهم ويؤيدهم ويكون معهم من هم؟ 
 قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون وهؤالء:

  ال خوف عليهم حني يقدمون عليه عند هللا جل وعال 
 وال ُيزنون على ما فاهتم ِف هذه الدنيا؛ الذين آمنوا وكانوا يتقون

 ولذلك ابن تيمية رمحة هللا يقول عبارته املشهورة ِف الواسطية: من كان مؤمنا تقيا كان هلل و ليا. 
 فإذا الوالية تكون: باإلميان والتقوى 

ولذلك نقول إن من اعتقاد أهل السنة واجلماعة أن الوالية ما زالت مستمرة وذلك ألن هلا أسباب وهي األميان، 
والتقوى فكلما عل املرء ِف إميانه وتقواه هلل جل وعال كلما زادت مواالة هللا جل وعال له، وكلما ضعفت كلما بعد 

 عن مواالة هللا جل وعال. 
 والبشرى ِف اْلياة الدنيا تتنوع فمنها:

 أن يعمل العمل الصاحل فيثىن عليه ناس هو ال ينظر إىل ذلك ولكنه يقع له ذلك وذلك كما عند اإلمام مسلم من 
حديث أّب ذر رضي هللا عنه قال يا رسول هللا الرجل يعمل العمل فيحمله الناس عليه ويثنو ن عليه به فقال تلك 

 عاجل بشرى املؤمن. 
 أن تعمل عمال صاْلا فيثىن الناس عليك به فقال النيب تلك عاجل بشرى املؤمن.

ومن البشرى اليت ِف اْلياة الدنيا : الرؤيا الصاْلة كما ورد ِف اْلديث الصحيح أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال 
 مل يبق من النبوة إال املبشرات وذكر الرؤيا الصاْلة 

ومنها بشرى املالئكة للمؤمن عند احتضاره باجلنة واملغفرة  كما ِف قوله تعاىل )ِإنَّ  الَِّذينَ  قَاُلوا رَب َُّنا اَّللَُّ  ُثَّ  اْستَ َقاُموا 
 تَ تَ نَ زَّلُ  َعَلْيِهمُ  اْلَماَلِئَكةُ  َأالَّ  خَتَاُفوا َواَل  حَتَْزنُوا َوَأْبِشُروا بِاجْلَنَّةِ  الَّيِت  كُ نُتمْ  تُوَعُدونَ (

َوِف اآلِخَرةِ : والبشرى ِف اآلخرة حينما يتلقي املالئكة املؤمنني يبشروهنم برمحة هللا جل وعال  كما قال تعاِل: )اَل  
َذا يَ ْوُمُكمُ  الَِّذي ُكنُتمْ  تُوَعُدو نَ  (  َُيُْزنُ ُهمُ  اْلَفَزعُ  اأْلَْكبَ رُ  َوتَ تَ َلقَّاُهمُ  اْلَماَلِئَكةُ  هََٰ

 
 (الَ تَ ْبِديَل ِلَكِلَماِت اَّللَِّ َذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ (
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الفوز: أي ما ُيصله العبد من اْلري مع حصول السالمة  ملاذا؟ ألنه زحزح عن النار وأدخل اجلنة وهذا هو أعظم 
 الفوز 

 
يًعا ُهَو السَِّميُع اْلَعِليمُ (  (َوالَ َُيُْزنَك قَ ْوهُلُْم ِإنَّ اْلِعزََّة َّلِلَِّ َجَِ

 أي السميع الذي يسمع أقوال عباده ؛ والعليم: الذي يعلم أحواهلم 
وهذا يعىن أن هناك تزكية للنيب صلى هللا عليه وسلم فيقول وال ُيزنك قوهلم ملاذا؟ ألن هللا جل وعال يسمع ويعلم 

وهو ناصرك عليهم فيستشعر النيب صلى هللا عليه وسلم مبعية هللا له وهى جز ء من الوالية السابقة ِف اآليات، 
وكذلك أيضا هذا فيه نو ع هتديد هلؤالء الكفار أن هللا يسمع ويعلم ما يقولون وما يفعلون وسوف جيازيهم أن هذا 

 الزم أن هللا مسع قوهلم وعلم بأحواهلم وأفعاهلم
 

) َأال ِإنَّ َّلِلَِّ َمن ِف السََّماَوات َوَمن ِف اأَلْرِض َوَما يَ تَِّبُع الَِّذيَن َيْدُعونَ  ِمن ُدوِن اَّللَِّ ُشرََكاء ِإن يَ تَِّبُعونَ  ِإالَّ 
 الظَّنَّ (

يعىن هؤالء الذين اتبعوهم واختذوهم شركاء ليس هلم شرك وال شركة ال ِف السماوات وال ِف األرض  ألهنا ملك هلل 
جل وعال ومن فيها ولذلك قال إن يتبعون إال الظن وهذا الظن هو ظن شر وظن سوء ألنه ليس عليه دليل وال 

 حجة وال برهان 
  َوِإْن هُ ْم ِإالَّ خَيُْرُصونَ 

 و اْلرص: هو الظن بغري دليل.

 )ُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم اللَّْيَل لَِتْسُكُنوْا ِفيِه َوالن ََّهاَر ُمْبِصًرا ِإنَّ ِف َذلِ َك آَليَاٍت لِ َقْوٍم َيْسَمُعونَ  (
ليهم الليل سرمدا  جل وعال جلعل عألنه لو شاء هللا ،يعىن مسعوا وتذكروا هذه األمور فعلموا أن امللك هلل جل وعال

من يأتيهم  ،م القيامةمن يأتيهم بضياء؟! وكذلك بالعكس لو جعل هللا جل وعال النهار سرمدا إىل يو  ،إِل يوم القيامة
 بليل؟!

معون فيستجيبون هلل جل فالذي يقلب األمور ويأيت بالليل والنهار هو هللا جل وعال ولكنها إمنا ينتفع هبا الذين يس
عال ويطيعون أوامره و   

آليات لقوم يسمعون: هنا مسا ع الفهم واإلجابة لكن الفهم سابق؛ يعىن لو كانوا يفهمون؛ آليات لقوم يسمعون أي ما 
  .أراده هللا جل وعال ويستجيبون له

.لذلك هم ال يستجيبون هلل جل وعالإمنا حجب عنهم الفهم و   
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ُ َوَلًدا ُسْبَحانَه ُهَو اْلَغِِنُّ َلُه َما ِف السََّماَوات َوَما ِف  اأَلْرِض ِإْن ِعندَُكم مِ ن ُسْلطَاٍن هِبََذا  )قَاُلوْا اختَََّذ اَّللَّ
 أَتَ ُقوُلوَن َعَلى اَّللَِّ َما الَ تَ ْعَلُمونَ (

 سبحانه: أي تنزه عن ذلك.
 هو الغِن: والغِن مبعىن الذي له الغِن الكامل، وغِن هللا جل وعال غِن ذات فهو بذاته غِن ال ُيتاج إىل أحد 

سبحانه وتعاِل، ولذلك من الغِن أنه ال ُيتاج إىل الولد ألن اْلاجة إىل الولد افتقار وهو منفي عن هللا جل وعال، 
اإلنسان ُيتاج أن يكون له ولد يساعده يأنس به يعطيه شيء من اْلب والرمحة أما هللا جل وعال فهو الغِن عن 

 العاملني ألنه غِن بذاته. 
وكما قال ابن تيمية: والغِن وصف ذات الزم أبدا له كما أن الفقر وصف لذايت؛ يعىن حنن بذواتنا فقراء وهللا جل 

وعال بذاته غِن ال ُيتاج؛ ولذلك أن من يقول أن هلل ولد هو جيعله مفتقرا والعياذ باهلل فيصفه بالنقص ولذلك قال 
 )سبحانه( أي تنزه عن الولد ألن اْلاجة إىل الولد نقص عياذ باهلل جل وعال. 

له ما ِف السماوات وما ِف األرض إن عندهم من سلطان هبذا: هل عندكم حجة أو دليل على ما تقولو ن من هذا 
 الكذب وهذا االفرتاء؟!! 

أتقولون على هللا ما ال تعلمون: وهنا االستفهام للتهديد؛ أي يهددهم كيف تقولون ذلك وتقولون على هللا هذا 
َذَ  الرَّمْحَنُ  َوَلداً  * َلَقدْ  ِجْئُتمْ  َشْيئاً  ِإد اً  )89( َتَكادُ  السََّماَواتُ   القول الشنيع العظيم ولذلك ِف اآلية األخرى )َوقَاُلوا اختَّ

اً  )91( َأن َدَعْوا لِلرَّمْحَنِ  َوَلداً ( كل هذا ُيدث مبجرد أن تسمع السماوات  يَ تَ َفطَّْرنَ  ِمْنهُ  َوتَنَشقُّ  اأْلَْرضُ  َوختَِرُّ  اجْلَِبالُ  َهد 
واألرض واجلبال بأن هناك من ادعى هلل الولد عياذا باهلل جل وعال، نسأل هللا العافية، ولذلك يقول، أتقولون على 

 سبيل التهديد واإلنكار والوعيد الشديد هلم. 
 ُقْل ِإنَّ الَِّذيَن يَ ْفتَ ُروَن َعَلى اَّللَِّ اْلَكِذَب الَ يُ ْفِلُحونَ 

 ال يفلحون: أي ال ُيصلون ما يطلبون من  كذهبم وال يفرون ِما خيافون منه 

َنا َمْرِجُعُهْم ُثَّ نُِذيُقُهُم اْلَعَذاَب الشَِّديَد مبَِ ا َكانُوْا َيْكُفُرونَ ( نْ َيا ُثَّ ِإلَي ْ  )َمَتاٌع ِف الدُّ
 العذاب الشديد: املؤمل املوجع مبا كانوا يكفرون.

 )َواْتُل َعَلْيِهْم نَ َبأَ نُوحٍ  ِإْذ قَاَل ِلَقْوِمِه يَا قَ ْوِم ِإن َكاَن َكبُ َر َعَلْيُكم مَّقَ اِمي َوَتْذِكرِيي ِبآيَاِت اَّللَِّ فَ َعَلى اَّللَِّ 
ُعوْا َأْمرَُكْم َوُشرََكاءَُكْم ُثَّ الَ َيُكْن َأْمرُُكْم َعَلْيُكْم ُغمًَّة ُثَّ  اْقُضوْا ِإَِلَّ َوالَ تُنِظُرونِ (  تَ وَكَّْلُت فََأَجِْ

 كرب: مبعىن عظم و اشتد عليهم و أصبح أمرا عظيما عندهم. 
 عليكم مقامي: أي فيكم وبني أظهركم.

وتذكريي بآيات هللا: هم كرب عندهم وعظم عندهم أنه بينهم وكرب عندهم أنه يذكرهم بآيات هللا جل و،عال وهذا ِف 
 الواقع امللموس إذا جئت تتكلم باآليات قال دعنا من هذا ورد بردود أخري ملاذا؟
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ألن آيات هللا حجة وسلطان وقوة، وكذلك أيضا بعض الناس ال يريد بعض اإللتزام ِف هذا اجملتمع ال يريد ذلك 
فيصعب عليه مقام بعض امللتزمني بدين هللا واملتمسكني بدينهم ولذلك مر علينا قبل ذلك )َأْخرُِجوا آل ُلوط ِمنْ  
قَ ْريَتُكمْ ( وما يضرهم؟ )ِإن َُّهمْ  أُنَ اس يَ َتَطهَُّرونَ (، يعىن يتنزهون عن أفعاهلم ويقولون إما أن تشاركونا ِف أفعالنا احملرمة 

 اليت فيها انتكاس للفطر وإال فارحلوا عن أرضنا. 
قال نوح عليه السالم )فعلى هللا توكلت( اعتمدت ِف جلب ما ينفعِن ودفع ما يضرّن على هللا وحده، ولذلك سرتي 
أن التوكل هي عبادة خالصة هلل جل وعال ولذلك ال يشرع بل ُيرم لإلنسان أن يقول توكلت على هللا ُث عليك ألن 

التوكل عبادة قلبية تصرف هلل جل وعال، ولذلك انظر هنا قال، فعلى هللا توكلت، والقاعدة عند علماء البالغة أن 
 تقدمي ما حقه التأخري يفيد التخصيص واْلصر، فعلى هللا توكلت يعىن توكلت على هللا وحده ال على غريه 

 وملا عظم توكله على هللا قال )فأَجعوا أمركم وشركاءكم ( معىن اآلية أَجعوا أمركم وادعوا شركاءكم.
 إعراب شركاءكم: مفعول به لفعل حمذوف. 

  )ُث ال يكن أمركم عليكم غمة( غمة يعىن متلبسا أو مسترتا. 
ُث اقضوا إِل وال تنظرون: يعىن ال تؤخروّن ساعة، يعىن أنتم ستفصلون ِف األمر إذا اقضوا سريعا وهذا من متام توكله 

على هللا ومن متام علمه بأنه ال ُيدث ِف كون هللا إال ما أراد هللا جل وعال، وأنه ال يستطيع أحد أن ينفعه أو أن 
 يضره إال إذا شاء هللا جل وعال. 

 (فَِإن تَ َولَّْيُتْم َفَما َسأَْلُتُكم مِ ْن َأْجرٍ  ِإْن َأْجِرَي ِإالَّ َعَلى اَّللَِّ َوأُِمْرُت َأنْ  َأُكوَن ِمَن اْلُمْسِلِمنيَ (
 فإن توليتم: يعىن كذبتم وتوليتم عن الطاعة وأدبرمت. 

بُوْا ِبآيَ اتَِنا فَانظُْر كَ ْيَف َكاَن  َناُه َوَمن مََّعُه ِف اْلُفْلِك َوَجَعْلَناُهْم َخالِئَف َوَأْغَرق ْ َنا الَِّذيَن َكذَّ بُوُه فَ َنجَّي ْ  )َفَكذَّ
 َعاِقَبُة اْلُمنَذرِينَ (

 ومن معه: أي على دينه.
 الفُ لك: مبعىن السفن أو السفينة والفَ لك )بفتح الفاء( مبعىن اجلزء املستدير من الكون أو هو جزء من الكون أو من 

 األفالك السماوية و الكواكب وغريها، إمنا الفُ لك هنا مبعىن السفينة.
خالئف: يعىن خلفا خيلفون املكذبني ِف األرض، يعىن هؤالء بقوا معه ِف السفينة وقد هلك كل من كان قبلهم من 

 املكذبني،  كل من كذب هلك وأصبح هؤالء بعدهم؛ ولذلك قال وجعلناهم خالئف.

بُوْا ِبِه ِمن قَ ْبلُ   َكَذِلَك  )ُثَّ بَ َعثْ َنا ِمن بَ ْعِدِه ُرُسالً ِإىَل قَ ْوِمِهْم َفَجاُؤوُهم بِاْلبَ يِ َناِت َفَما َكانُ وْا لِيُ ْؤِمُنوْا مبَا َكذَّ
 َنْطَبُع َعَلى قُ ُلوِب اْلُمْعَتِدينَ (
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 مر معنا ماذا كانت عقوبة قوم نوح؟ باملاء بالطوفان ؛ملاذا عاقبهم هللا تعاِل بالطوفان؟
 ألن العقوبة من جنس املعصية؛ معصية قوم نوح: الشرك َناسة )إمنا املشركون َنس( وقوم نوح أول من فعل الشرك 
على األرض فأيت الطوفان عقوبة هلم إلزالة تلك النجاسة اْلادثة، ظلت الناس عشرة قرون على التوحيد ما بني آدم 
عليه السالم إِل نوح ُث ظهر الشرك وعبادة األصنام فكانت العقوبة هي الطوفان الذي غسل األرض من أول شرك 

 والشرك َنس فأزاله هللا جل وعال هبذا الطوفان. 
 فجاؤوهم بالبينات: أي باْلجج األدلة الواضحة على صدق ما جاءوهم به 

بُواْ  بِهِ  ِمن قَ ْبلُ  َكَذِلكَ  َنْطَبعُ  َعَلى قُ لُ وبِ  اْلُمْعَتِدينَ : يعىن هؤالء األمم أول ما  بِاْلبَ يِ َناتِ  َفَما َكانُواْ  لِيُ ْؤِمُنواْ  مبَا َكذَّ
جاءهم الوحي رفضو ه، فكانت العقوبة أهنم ال يؤمنون به بعد ذلك كما ِف قوله تعاِل ِف األنعام )َونُ َقلِ بُ  َأْفِئَدتَ ُهمْ  

َوَأْبَصاَرُهمْ  َكَما ملَْ  يُ ْؤِمُنوا بِهِ  َأوَّلَ  َمرَّةٍ ( ولذلك احذر أن يأتيك شيء من اْلق فرتده ابتداء لشبهة تطرأ عندك إمنا 
تريث ال ترد شيء حىت تبحث أهو من اْلق أم هو من الباطل ألهنم ردوه جمرد ما أتاهم ولذلك عقبوا بأهنم بعد 

 ذلك قلوهبم أصبحت ليست حمال لقبول اهلداية وال قبول نور هللا جل وعال 
 ولذلك قال )كذلك نطبع( أي ُنتم على قلوب املعتدين 

 )ُثَّ بَ َعثْ َنا ِمن بَ ْعِدِهم مُّوَسى َوَهاُروَن ِإىَل ِفْرَعْوَن وَ َمَلِئِه ِبآيَاتَِنا فَ اْسَتْكبَ ُروْا وََكانُوْا قَ ْوًما جمُّْرِِمنيَ (
 املأل: أي القوم الذين هم من أشراف الناس ِف نظر الناس. 

 فاستكربوا: فكان استقباهلم لآليات اليت جاء هبا موسي وهارون االستكبار عياذا باهلل جل وعال. 
واالستكبار معناه: كما ذكره النيب صلى هللا عليه وسلم: )هو بطر اْلق وغمط الناس( يعىن يردون اْلق استعالءً  

 عليه وكذلك أيضا ُيقرون الناس عياذا باهلل جل وعال.

 )فَ َلمَّا َجاَءُهُم اْْلَقُّ ِمْن ِعنِدنَا قَاُلوْا ِإنَّ َهَذا َلِسْحٌر مُِّبنيٌ (
 )قَاَل ُموَسى أَتَ ُقوُلوَن لِْلَحقِ  َلمَّا َجاءَُكْم َأِسحْ ٌر َهَذا َوالَ يُ ْفِلُح السَّاِحُرونَ (

 ال يفلح: ال ُيصل مطلوبه وال يفر من مرهوبه. 
 ولذلك كل ساحر فعله إىل زوال وإىل اندثار، ولكن ُيتاج إىل أن يقابله اْلق. 

 َوالَ  يُ ْفِلحُ  السَّاِحُرونَ : ولذلك ال ُيصلون ما يطلبونه أبدا على وجه يريدونه.
وهذا من اآليات املطمئنة لقلوبنا ألن بعض الناس يضع السحرة ِف مكان عاِل أهنم يتصرفون و أهنم بيدهم األمور، 

هذا ال يكون هم ال يفلحون ِف ما يريدونه وكذلك ال ُيصلون شيئا إال بإذن هللا )َوَما ُهم ِبضَ آرِ ينَ  ِبهِ  ِمنْ  َأَحدٍ  ِإالَّ  
بِِإْذنِ  هللا(، هذا من قضاء هللا وقدره على العبد، إمنا الساحر إنسان حقري كافر باهلل عز وجل يتقرب إىل اجلن وإىل 

غريه بأمور يتنزه عنها اإلنسان العاقل ولذلك قال هنا وال يفلح الساحرون وِف اآلية األخرى قال: )َواَل  يُ ْفِلحُ  
 السَّاِحرُ  َحْيثُ  َأَتى( مهما يأيت ال يفلح بل اْلق يذهب هبذه األمور.
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 )قَاُلوْا َأِجْئتَ َنا لِتَ ْلِفتَ َنا َعمَّا َوَجْدنَا َعَلْيِه آبَاَءنَا َوَتُكوَن َلُكَما اْلِكربِْ يَاء ِف اأَلْرِض َوَما حَنُْن َلُكَما مبُْؤِمنِ نيَ (
 لِتَ ْلِفتَ َنا: يعىن لتصرفنا أو تثنينا. 

َعمَّا َوَجْدنَا َعَلْيهِ  آبَاَءنَا: وهنا مشكلة التقليد أيضا، هم يقولون له حنن وجدنا آباءنا على ذلك، أنت تريد تصرفنا 
أي هذا األمر؛ على عما وجدنا عليه آباءنا وهذه علة عليلة دائما يتعلل هبا املبتدع و املشرك وغريه أنه خرج فر 
 عليه وسلم عن بيع سبيل املثال أن تقول عروس املولد بدعة بل هي من بيع األصنام احملرمة هنى النيب صلى هللا

حد يرد أنه نشأ أل كل ما له صورة واْلصان والعروسة هذه أصنام ال جيوز بيعها فعندما تقولاألصنام والصنم هو  
 وجدها هكذا

َوَتُكونَ  َلُكَما اْلِكرْبِيَاء ِف  اأَلْرضِ : فقالوا له أول شيء أتريدنا أن ننصرف عما وجدنا عليه اآلباء، األمر الثاّن اهتموه 
  .األرضِف نيته قالوا وتكون لكما الكربياء ِف 

الكربياء: مبعىن العظمة والرياسة والسلطان؛ فقدحوا ِف نيات الرسول والعياذ باهلل والقدح ِف النيات ال يكون إال هلل 
  .جل وعال ألنه هو املطلع على هذه األسرار

 (َوقَاَل ِفْرَعْوُن ائْ ُتوّن ِبُكلِ  َساِحٍر َعِليمٍ (

 فَ َلمَّا َجاَء السََّحَرُة قَاَل هَلُم مُّ وَسى أَْلُقوْا َما أَنُتم مُّْلُقونَ (
َ َسيُْبِطُلُه ِإنَّ اَّللََّ  الَ ُيْصِلُح َعَمَل اْلُمْفِسِدينَ (  )فَ َلمَّا أَْلَقْوا قَاَل ُموَسى َما ِجْئُتم ِبِه السِ ْحُر ِإنَّ اَّللَّ
ِإنَّ  اَّللََّ  َسُيْبِطُلهُ : وأبطله هللا جل وعال كما ِف قوله ِف األعراف )فَ َوَقعَ  اْْلَقُّ  َوبَ َطلَ  َما َكانُواْ  يَ ْعَمُلونَ  )118( فَ غُِلُبواْ  

.قال سيبطله إن هللا ال يصلح عمل املفسدين ،َصاِغرِيَن( َوانَقَلُبواْ  ُهَناِلكَ   

ُ اْْلَقَّ ِبَكِلَماتِِه َوَلْو َكرَِه اْلُمْجرُِمونَ (  )َوُيُِقُّ اَّللَّ
 ُيُِقُّ : أي يثبت ويعلى؛  كلماته ولو كره اجملرمون.

)َفَما آَمَن ِلُموَسى ِإالَّ ُذر ِيٌَّة مِ ن قَ ْوِمِه َعَلى َخْوٍف مِ ن ِفْرَعْوَن َوَمَلِئِهْم َأن يَ ْفِتنَ ُهْم َوِإنَّ ِفْرَعْوَن َلَعاٍل ِف  
 اأَلْرِض َوِإنَُّه َلِمَن اْلُمْسرِِفنيَ (

 إال ذرية: وهم الشباب. 
 من قومه: الضمري هنا يعود على فرعون. 

 فما آمن ملوسي إال ذرية: أي جمموعه من الشباب، من قومه: أي من قوم فرعون.
 وقال ابن عباس أهنم أربعة: وهم امرأة فرعون – ومؤمن آل فرعون- خازنه وامرأة اْلازن

 وإن فرعون لعال ِف األرض: عال: أي جبار ومستكرب 
 وإنه ملن املسرفني: املتجاوزين اْلد ِف الكفر والفساد عياذا باهلل جل وعال.
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 )َوقَاَل ُموَسى يَا قَ ْوِم ِإن ُكنُتْم آَمنُتم بِاَّللَِّ فَ َعَلْيِه تَ وَكَُّلوْا ِإن ُكنُتم مُّ ْسِلِمنيَ (
 إن كنتم مسلمني: أي مستسلمني هلل بالطاعة فإميانكم جيعلكم تتوكلوا عليه 

 وهذه َجلة فيها شرطان : أن كنتم مؤمنني فعلى هللا توكلوا إن كنتم مسلمني معىن الكالم:
  أي كونكم مسلمني شرطا ألن تصريوا خماطبني مبجموع كالمه األول، وهو إن كنتم مؤمنني فعلى هللا توكلوا ؛ 

مثال للتوضيح: يقول المرأته إن دخليت الدار فأنت طالق إن كلميت زيدا، هنا كم شرط؟ اثنان إن دخليت الدار وإن  
كلميت زيد. ما اْلكم ؟أنت طالق، مىت يقع هذا الكالم إن دخليت الدار فأنت طالق؟ إذا كلمت زيد؛ و لو دخلت 

 الدار ومل تكلم زيدا؟ ال تطلق.
 إذا معىن الكالم أن جمموع قوله )إن دخليت الدار فأنت طالق( مشروط بأن تكلم زيدا

ولذلك نقول أن الشرط املتأخر ِف اللفظ متقدم ِف املعىن: أي أن الشرط هذا هو األول حىت يصري الكالم قبله 
  .معموال به

َنًة ل ِْلَقْوِم الظَّاِلِمنيَ (  (فَ َقاُلوْا َعَلى اَّللَِّ تَ وَكَّْلَنا رَب ََّنا الَ ََتَْعْلَنا ِفت ْ
فقالوا على هللا توكلنا ُث دعوا قالوا ربنا ال َتعلنا فتنة للقوم الظاملني، وِف هذا داللة على أن الدعاء املستجاب هو 

 الذي يأيت بعد التوكل على هللا جل وعال.
إذن تتوكل، تعتمد على هللا جل وعال ِف جلب منافعك وتصدق ِف هذا االعتماد وِف دفع مضارك وتأخذ باألسباب 

 ومن األسباب أن تدعو هبذا تكون ِف هذه اْلالة مستجاب الدعوة.
 قالوا ربنا ال َتعلنا فتنة للقوم الظاملني: هذه الكلمة ِف كل القران على معنيني

املعىن األول: ال َتعلهم يظهرون علينا فيعتقدون أهنم على اْلق وحنن على الباطل فيصري ذلك فتنة هلم فال يؤمنون 
 ألن طاملا األمم منتصرة دائما تشعر أهنا على اْلق وإذا غلبت أحيانا تشعر أن هناك خلل. 

 املعىن الثاّن: أي ال َتعلهم يفتنونا عن ديننا. 
 أي ال َتعلنا فتنة بأن متكنهم منا فيفتنون بذلك أو ال يفتنونا حنن عن ديننا. 

 (َوََنِ َنا ِبَرمْحَِتَك ِمَن اْلَقْوِم اْلَكاِفرِينَ (

 َننا برمحتك: أي خلصنا برمحتك وإحسانك من القوم الكافرين 

ِر  َلًة َوَأِقيُموْا الصَّالَة وَ َبشِ  َنا ِإىَل ُموَسى َوَأِخيِه َأن تَ بَ وََّءا ِلَقْوِمُكَما مبِْصَر بُ ُيوتًا َواجْ َعُلو ْا بُ ُيوَتُكْم ِقب ْ )َوَأْوَحي ْ
 اْلُمْؤِمِننيَ (

 تبوءا: أي اختذا.
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اجعلوا بيوتكم قبلة: يعىن مساجد تصلون فيها إذا خفتم من فرعون، )إذا خفتم فصلوا ِف البيوت( وهذا أيضا ِف 
شرعنا أيضا أن اإلنسان إذا خاف على نفسه من حضور اجلماعة جاز له أن يصلي ِف بيته، مثال: قطاع طرق لو 

 خرج لصالة الفجر ِف الظالم سيقتلونه نقول له صل ِف بيتك وال أحد يفتيه أبدا بأن يقتل نفسه هذا املعىن األول.
 املعىن الثاّن: واجعلوا بيوتكم قبلة أي ِف اَتاه القبلة وهي بيت املقدس حىت تصلون. 

وأقيموا الصالة: قال أهل العلم أن ِف األمر بإقامة الصالة دليل على أن اإلنسان إذا وقع ِف بالء فإن الصالة 
 ختلصه من هذا البالء. 

 إذن: إذا خافوا صلوا ِف بيوهتم وأكثروا من الصالة ألهنا ختلصكم من البالء 
قال وبشر املؤمنني: أي إذا فعلتم ذلك أكثرمت من الصالة والتوكل على هللا وكثرة الدعاء املذكور ِف هذا نبشركم 

 بالنصر القريب وبالثواب العظيم عند هللا جل وعال. 

نْ َيا رَب ََّنا لُِيِضلُّوْا َعن َسِبيِلكَ  رَب ََّنا  )َوقَاَل ُموَسى رَب ََّنا ِإنََّك آتَ ْيَت ِفْرَعْوَن َوَمألُه زِيَنًة َوَأْمَواالً ِف اْْلََياِة الدُّ
 اْطِمْس َعَلى َأْمَواهلِِْم َواْشُدْد َعلَ ى قُ ُلوهِبِْم َفالَ يُ ْؤِمُنوْا َحىتَّ يَ َرُوْا اْلَعذَ اَب األَلِيمَ (

ربنا إنك آتيت: من الذي آتاه؟ هللا جل وعال هو الذي آتى فرعون، فمن أيت فرعون مباله وزينته وقوته وجنوده؟ 
أن القدر غالب عليه مهما و  بتلىعطي ليُ أعطاه هللا ذلك ابتالء له ؛ فكأن موسي عليه السالم ينظر لفرعون أنه إمنا أُ 

.عال ومهما استكرب ومهما ارتفع  
 زينة وأمواال ِف اْلياة الدنيا: زينة من أثاث الدنيا ومتاعها. 

 ربنا ليضلوا عن سبيلك: يضلوا الناس ألن بعض الناس تفنت هبذه املناظر كما فنت كثريو ن بقارون. 
 ربنا ليضلوا عن سبيلك أو ليضلوا هم: يعىن يقعوا ِف الضالل بسبب الفتنة هذه األموال و الزينة 

 اطمس: مبعىن: أهلكها وقيل أن هللا جعلها حجارة على هيئتها. 
واشدد: مبعىن وأطبع واختم هذا ألن موسي أوحى إليه بأن فر عون لن يؤمن فدعا عليه كما دعا نو ح على قومه ملا 

  .علم أهنم ال يؤمنون
 (قَاَل َقْد ُأِجيَبت دَّْعَوُتُكَما فَ اْسَتِقيَما َوالَ تَ تَِّبَعانِ  َسِبيَل الَِّذيَن الَ  يَ ْعَلُمونَ (

دعوتكما: مثىن والذي دعا هو موسي عليه السالم فلماذا قال قد أجيبت دعوتكما اثنان؟ قالوا أن هارون كان 
 يؤمن عليه إذن املؤمن كأنه داع. 

 فاستقيما: يعىن اثبتا واستمرا على الدعوة إِل هللا جل وعال.
 وال تتبعان: يعىن ال تسلكا سبيل الذين ال يعلمون. 
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)َوَجاَوْزنَا بَِبِِن ِإْسَرائِيَل اْلَبْحَر فَأَتْ بَ َعُهْم ِفْرَعْوُن َوُجُنوُدُه بَ ْغًيا وَ َعْدًوا َحىتَّ ِإَذا َأْدرََكُه اْلَغَرُق قَاَل آَمنتُ  أَنَُّه ال 
 ِإَلَه ِإالَّ الَِّذي آَمَنْت ِبِه بَ ُنو ِإْسرَ ائِيَل َوأَنَْا ِمَن اْلُمْسِلِمنيَ (

جاوزنا: مبعىن قطعنا ذلك ألن هللا جل وعال أمر موسي بقوله فاضرب هلم طريقا ِف البحر يبسا ال ختاف دركا وال 
 ختشي 

 فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا: أي ظلما وعدوانا 

 (آآلَن َوَقْد َعَصْيَت قَ ْبُل وَُكنَت ِمَن اْلُمْفِسِدينَ (
كنت من املفسدين: يعىن ِمن كان يفسد ولكن كان إماما ِف الفساد كما قال تعاِل ِف القصص )َوَجَعْلَناُهمْ  َأِئمَّةً  

يَْدُعونَ  ِإىَل  النَّارِ  َويَ ْومَ  اْلِقَياَمةِ  ال يُ ْنَصُرونَ ( فهو كان إمام وداعية للنار، لكي تدرك أن هناك أئمة ِف اْلري وأئمة ِف 
 الشر، هناك وحى من هللا و وَ حى من الشياطني )َوِإنَّ  الشََّياِطنيَ  لَُيوُحونَ  ِإىَل  َأْولَِيائِِهمْ ( 

 اآلية القادمة مهمة جدا واآليات القادمة كلها قواعد ومهمة

يَك بَِبَدِنَك لَِتُكوَن ِلَمْن َخْلَفَك آيًَة َوِإنَّ َكِثريًا مِ َن النَّ اِس َعْن آيَاتَِنا َلغَ اِفُلونَ (  )فَاْليَ ْوَم نُ َنجِ 
فاليوم ننجيك: ننجى فرعون ببدنه: أي سينجيه جبسد سليم سوي مل يتمزق، بل وكذلك سري فع على َنز من 

 األرض، على مرتفع من األرض، هو كان غرق ِف البحر فلماذا رفعه هللا على صخرة وجبسد سليم؟
 حىت يتحقق بِن إسرائيل من موته ألهنم سيشكون أنه مات وهو اآلن ِف املتحف املصري وإِل اآلن

لَِتُكونَ  ِلَمنْ  َخْلَفكَ  آيَةً : الذي سيسري على سنن هللا سينجو، والذي خيالف سنن هللا جل وعال يكون مصريه كذلك 
رض هنا أرض مصر ألن األ، (ُمنَظرِينَ  َكانُوا َوَما َواأْلَْرضُ  السََّماءُ  َعَلْيِهمُ  َبَكتْ  َفَما) ولذلك ِف الدخان قال تعاِل

  .قال هذه اآلية اليت نزلت ِف فرعون ،هللا عدوهاأهلك 
وإن كثريا عن آياتنا لغافلون: صحيح اليوم اجلميع الكل يذهب لريي فرعون ِف املتحف وال ينظر و ن فعل هللا به وأنه 

.وهللا املستعان ،لة عن هذا املعىنغف ،موسي عليه السالم ورد اْلق....وأنه ملا خالف السنن واستكرب على  ،غرق  

َناُهم مِ َن الطَّيِ َباِت َفمَ ا اْختَ َلُفوْا َحىتَّ َجاَءُهُم اْلِعْلُم ِإنَّ رَبَّ َك  )َوَلَقْد بَ وَّْأنَا َبِِن ِإْسَرائِيَل ُمبَ وََّأ ِصْدٍق َوَرزَق ْ
نَ ُهْم يَ ْوَم اْلِقَياَمِة ِفيَما َكانُوْا ِفيِه خَيَْتِلُفونَ (  يَ ْقِضي بَ ي ْ

 بوأنا: أي أنزلنا 
مبوأ صدق: يعىن منزال صاْلا وهي بالد الشام ومصر وهذه من اآليات اليت فيها فضيلة مصر وأهنا بالد مباركة 

 وبالد منزهلا منزل صدق. 
 ورزقناهم من الطيبات: أي الطيب اْلالل النافع املستطاب طبعا وشرعا.
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)فَِإن ُكنَت ِف َشكٍ  ِمِ َّا أَنَزْلَنا ِإلَْيَك فَاْسَأِل الَِّذيَن يَ ْقرَ ُؤوَن اْلِكَتاَب مِ ن قَ ْبِلَك لََقْد َجاَءَك اْْلَقُّ ِمن رَّبِ َك 
 َفالَ َتُكوَننَّ ِمَن اْلُمْمرَتِينَ (

فإن كنت ِف شك ِما أنزلنا إليك فاسأل: هذه َجلة شرطية ولكن والعياذ باهلل هذا الشرط على بابه؟ ال، عندنا ِف 
 ختريج هذه اآلية ثالث خترجيات 

األول: أن نقول أن صدق الشرطية ال يقتضي وقوعها ؛مثلما نقول إن كانت اْلمسة زوجا )عدد زوجي(  كانت 
منقسمة متساويني لكنها ليست زوج إذن صدق الشرطية ال يقتضي وقوعها، وهنا أيضا فإن كنت ِف شك ِما أنزلنا 

 إليك فاسأل يعىن هو ليس ِف شك حىت يسال فليس معىن الشرط أن يصدق هذا الشرط.
األمر الثاّن: أن اْلطاب له واملراد غريه يعىن إياك أعىن وامسعي يا جارة كما مر معنا ِف قصة شعيب )َقدِ  افْ تَ َريْ َنا َعَلى 

 اَّللَِّ  َكِذبًا ِإنْ  ُعْدنَا ِف  ِملَِّتُكمْ ( وشعيب مل يكن ِف امللة أصال إمنا كان املقصد والكالم هم قومه. 
الوجه الثالث: أن اْلطاب لكل من يسمع: فإن كنت ِف شك ِما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقر أون الكتاب وهذا 

سؤال امتحان مهم جدا: أي أن اْلطاب لكل من يسمع ليس مقصودا به النيب صلى هللا عليه وسلم إمنا هو خرج 
باإلَجاع ألنه ليس عنده شك وهو مل يسأل صلى هللا عليه وسلم، فهل وقعة واقعة مرة أنه سأل أهل الكتاب؟ أبدا 

إمنا ملا مر على عمر رضي هللا عنه وهو يقرأ وِف يده ورقة من التوراة فقال أمتهوكون فيها يا ابن اْلطاب وغضب 
النيب صلى هللا عليه وسلم ملاذا؟ ألنه معك اْلق فلماذا تقرأ ِف هذه الكتب ال تضع وقتك وال عمرك ؛ أما حدثوا 
عن بِن إسرائيل وال حرج؟ هذا إذا وصلك خرب من أخبارهم فال حرج بالتحديث عنهم أما اإلنسان إذا مل تكتمل 
آلته ِف قر اءة الكتب العلمية وعنده ثبات ِف العقيدة ال يقرأ، ال ِف اإلَنيل وال ِف التوراة ألنه ِمكن يري شبهه ال 

 يستطيع أن جييب عنها فتقع ِف قلبه عياذا باهلل.
 َفالَ  َتُكوَننَّ  ِمنَ  اْلُمْمرَتِيَن: واملمرت ين مفردها ِمرت وهو الشاك قال هناه أن يكون شاكا. 

 نقول هناك قاعدة وهذه القاعدة الثانية: 
النهي عن كل شيء إن كان ملن تلبس به فمعناه تركه وإن كان لغريه )أي لغري املتلبس( فمعناه الثبات على عدمه 

 وأال يصدر منه ِف املستقبل 
مثال: إنسان يكذب عياذا باهلل فتقول له ال تكذب؛ ال تكذب هنا بالنسبة هلذا الشخص املتلبس بالكذب معناه 

اترك الكذب أما لو كان شخص أمني وال يكذب أبدا فتقول له ال تكذب معناها اثبت على صدقك و إياك أن تفعل 
 هذا ِف املستقبل. 

 فال تكونن من املمرتين: معناها اثبت على عدمه وأال يصدر منك ِف املستقبل فال تكونن من املمرتين

بُوْا ِبآيَاِت اَّللَِّ فَ َتُكوَن ِمَن اْْلَاِسرِينَ   (َوالَ َتُكوَننَّ ِمَن الَِّذيَن َكذَّ

 ِإنَّ الَِّذيَن َحقَّْت َعَلْيِهْم َكِلَمُت رَبِ َك الَ يُ ْؤِمُنونَ (
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 حقت: مبعىن وجبت 
إن الذين حقت عليهم كلمة ربك ال يؤمنون: أي أن من كتب هللا له الشقاء و هو ِف بطن أمه فإنه ال يؤمن لعلم هللا 

 جل وعال أن قلبه ليس حمال قابال لقبول اْلق من هللا جل وعال.

 (َوَلْو َجاَءتْ ُهْم ُكلُّ آيٍَة َحىتَّ يَ َرُوْا اْلَعَذاَب األَلِيمَ (

 مثال فرعون الذي مضي معنا اآلن مىت آمن؟ ملا رأي العذاب وهذا وقت ال ينفعه فيه إميانه ولذلك قلنا أن:
  التوبة مفتو حة أمام العبد إال ِف ثالث مواطن: 

 املوطن األول إذا بلغت الروح اْللقوم هنا ال تقبل التوبة يقبل من العبد ما مل يغرغر 
 املوطن الثاّن: إذا رأي العذاب قد نزل به 

 املوضع الثالث: إذا خرجت الشمس من مغرهبا فهنا أيضا يقفل باب التوبة. 

ُهْم َعَذاَب اْلِْْزِي ِف اْْلَيَ اَة  )ف َ َلْوالَ  َكاَنْت قَ ْريٌَة آَمَنْت فَ نَ َفَعَها ِإميَانُ َها ِإالَّ قَ ْوَم يُوُنَس َلمَّا آَمُنوْا كَ َشْفَنا َعن ْ
نْ َيا َوَمت َّْعَناُهْم ِإىَل ِحنيٍ (  الدُّ

 فلوال: مبعىن هال. 
 قوم يونس: هم أهل نينوى وهي بلد جبوار املوصل ِف العراق ملا آمنوا كشفنا عنهم عذاب اْلزي.

 عذاب اْلزي: يعىن الذل واهلوان.
ملاذا قال عذاب اْلزي ِف اْلياة الدنيا؟ ألنه هنا ذلك اإلميان، قال آمنوا، لو قال كشفنا عنهم عذاب اْلزي 

وسكت لقلنا كشف عنهم عذاب اْلزي ِف اآلخرة ألن اإلميان إمنا جزاؤه األصيل ِف اآلخرة فنبه أنه رفع عنهم 
 العذاب ِف الدنيا و رفع عنهم العذاب األخروي أيضا.  

يًعا َأفَأَنَت ُتْكرُِه النَّاَس حَ ىتَّ َيُكونُوْا ُمْؤِمِننيَ (  )َوَلْو َشاء رَبَُّك آلَمَن َمن ِف اأَلْرِض ُكلُُّهْم َجَِ
 تُ كره الناس: أي تلزمهم وتلجئهم على اإلميان؟ حنن ال نكره أحدا على أن يؤمن ولذلك ال إكراه ِف الدين.

 )َوَما َكاَن لِنَ ْفٍس َأن تُ ْؤِمَن ِإالَّ بِِإْذِن اَّللَِّ َوجَيَْعُل الر ِْجَس َعَلى الَِّذيَن الَ  يَ ْعِقُلونَ (
 اْلمد هلل على اإلميان وإميانك معناه أن هللا قد أذن لك وتفضل عليك بأن صرت مؤمنا فلله اْلمد.

 الرجس: أي العذاب.
 الذين ال يعقلو ن: الذين ال يعقلون حجج هللا وال يعقلون أدلته. 

 )ُقِل انظُُروْا َماَذا ِف السََّماَواِت َواأَلْرِض َوَما تُ ْغِِن اآليَاُت َوالنُُّذُر َعن قَ ْوٍم الَّ  يُ ْؤِمُنونَ (
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انظروا: أي انظروا نظر املستفيد ولذلك النظر هنا واجب أن تنظر ِف ملك هللا جل وعال ليزداد إميانك باهلل جل 
 وعال 

 وما تغِن: أي ال تنفع. 

 (فَ َهْل يَنَتِظُروَن ِإالَّ ِمْثَل أَيَّاِم الَِّذيَن َخَلْوا ِمن قَ ْبِلِهْم ُقْل فَانَتِظُروْا إِ ّن ِ َمَعُكم مِ َن اْلُمنَتِظرِينَ 
َنا نُنِج اْلُمؤْ ِمِننيَ (  ُثَّ نُ َنجِ ي ُرُسَلَنا َوالَِّذيَن آَمُنوْا َكَذِلَك َحقًّا َعَلي ْ

فمن صار على هنج األنبياء َني ينجيه هللا ِف الدنيا من فتنها ومن شبهاهتا وشهواهتا وينجيه من اهلالك الواقع على 
 الكافرين وِف اآلخرة ينجيه من العذاب األليم عياذا باهلل جل وعال 

)ُقْل يَا أَي َُّها النَّاُس ِإن ُكنُتْم ِف َشكٍ  مِ ن ِديِِن َفالَ َأْعبُ ُد الَِّذيَن تَ ْعبُ ُدوَن ِمن ُدوِن اَّللَِّ َوَلِكْن َأْعُبُد اَّللََّ  الَِّذي 
 يَ تَ َوفَّاُكْم َوأُِمْرُت َأْن َأُكوَن ِمَن اْلُمْؤِمِننيَ (

ملاذا قال الذي يتوفاكم؟ ألن األمر هذا هلل وحده ال يشاركه فيه أحد فيتوفاكم الوفاة الصغرى بالنوم ويرسل الروح 
 مرة أخري فرت جع إِل البدن وهو الذي يتوِف ِف اآلخرة أيضا إذا خرجت روحه من البدن هنائيا هذا هلل جل وعال. 
وفيها داللة على أن الذي ميلك ذلك هو هللا جل وعال فال خياف من أحد دون هللا ألنه ال أحد يتو ِف األنفس إمنا 

 الذي يتوفاه هو هللا فال أحد ميلك لك أن مييتك الذي ميلك لك أن مييتك هو هللا جل وعال.

يِن َحِنيًفا َوالَ َتُكوَننَّ ِمَن اْلُمْشرِِكنيَ (  )َوَأْن َأِقْم َوْجَهَك لِلدِ 
 وأن أقم وجهك للدين حنيفا: أي أخلص العبادة هلل واستقم على اإلسالم.

 حنيفا: أي مائال عن الشرك إىل التوحيد فال تكونن من املشركني.

 )َوالَ َتدُْع ِمن ُدوِن اَّللَِّ  َما الَ يَنَفُعَك َوالَ َيُضرَُّك فَِإن فَ َعْلَت فَِإنََّك ِإذً ا مِ َن الظَّاِلِمنيَ 
ُ ِبُضرٍ  َفالَ َكاِشَف َلُه ِإالَّ ُهَو َوِإن يُرِْدَك خبَرْيٍ َفالَ رَ ادَّ ِلَفْضِلِه ُيِصيُب ِبِه َمن َيَشاء ِمنْ   َوِإن مَيَْسْسَك اَّللَّ

 ِعَباِدِه َوُهَو اْلَغفُ وُر الرَِّحيمُ (
مع الضر قال ميسسك وِف اْلري قال يردك: ألن األشياء املكروهة ال تنسب إِل إرادة هللا وألن الضرر عند هللا ليس 

 مرادا لذاته بل لغريه وملا يرتتب عليه من املصاحل بينما اْلري مراد هلل لذاته ومفعول له.

َا َيِضلُّ   َا يَ ْهتَ ِدي لِنَ ْفِسِه َوَمن َضلَّ فَِإمنَّ )ُقْل يَا أَي َُّها النَّاُس َقْد َجاءَُكُم اْلَْ قُّ ِمن رَّبِ ُكْم َفَمِن اْهَتَدى فَِإمنَّ
َها َوَما أَنَْا َعَلْيُكم ِبوَِكيلٍ (  َعَلي ْ

 اْلق: الذي ال مرية فيه وال شك. 
 وما أنا عليكم بوكيل: يعىن لست موكل حىت تؤمنوا أنا أنذركم فقط.
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ُر اْْلَاِكِمنيَ ( ُ َوُهَو َخي ْ  (َواتَِّبْع َما يُوحَ ى ِإلَْيَك َواْصرِبْ َحىتََّ َُيُْكَم اَّللَّ

 اإلتباع: للوحي ليس ألحد إمنا للوحي املعصوم.
 حىت ُيكم هللا: أي يفتح بينك وبني قومك. 
 وهو خري اْلاكمني: الفاحتني بعدله وحكمته.

                                                                                      
  (اْلَِْسابُ  يَ ُقومُ  يَ ْومَ  َولِْلُمْؤِمِننيَ  َوِلَواِلَديَّ  ِل  اْغِفرْ  رَب ََّنا) 

 


